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Mededelingen Yan de redaktie
'Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor 1979 ad f 7,50 (inkl.4%

zo spoedig mogelijk over te maken op girorekening nr. 117 29 15 t.n.v. Stich-

ting,,Populier" te rVageningen met vermelding van: ,,abonnemem L979". (Zie de
in dit tijdschrift los bijgevoegde nota).
Buitenlandse abonnementen worden verhoogd met f 3,60 verzendkosten, met uit-

zondering van België, Luxemburg, Suriname en Ned. Antillen.
Inclien u tle girodienst hebt gemachtigtl tot periodieke overschrijving, of als u lid
bent van de Brabantse Populieren Vereniging, gelilt ileze mededeling niet voor u.

Van abonnementen, die niet vóór 1 januari 1979 zíjn opgezegd, is het volledige
abonnementsgeld voor 1979 verschuldigd.
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Populierenteelt, bodemvruchtbaarheid en grondonderzoek*

/

J. van den Burg en P. H. SchoenÍeld
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw
,,De Dorschkamp", Wageningen

Poplar cultivation, soil Íertility and soil chemical analysis

Samenvatting
Een overzicht wordt gegeven van de tor dusver bestaande kennis
omtrenr de bodemvruchtbaarheidseisen van zowel Euramerikaanse als balsem- en verwante populieren. Centraal staat de
informatie over de bodemvruchtbaarheid die gewoonlijk uit een
grondmonster kan worden verkregen.
Zaurgraad,: Het optimale pH-KCl-trajekt blijkt voor balsem- en
verwante popuiieren (5,0-5,5) kleiner te zijn dan voor Euramerikaanse populieren (5,0-7,0). Balsem- en vetwante populieren
schijnen gevoelig te zijn voor hoge pH-waarden, Euramerikaanse populieren groeien goed op kalkrijke gronden.
Stiklof: Het stikstofgehalte vao de organische stof is een redelijke indikatie voor de N-leverantie van de bodem.
Fo$or: De populier vraagt een P-totaal in de grond van ca. 40
(mg PrO. per 100 g grond). Dit korrespondeert in grote trekken met een P-gehalte in het blad van 0,L0-0,I5 /o P.
Kaliwm: Er is geen direkte relatie tussen het kaliumgehalte van
het blad en de grond, wel tussen het kaliumgehalte van het blad
en de groei.
Calcium: Het CaCO.r-gehalte van de grond is geen bruikbare
maatstaf.. De kalkbehoefte van populier is in feite de eis van
een minimale pH van de grond (grenswaarde pH-KCl ca.4,0).
Magneilum: Grondanalyse is van weinig betekenis omdat Mggebrek gemakkelijk met behulp van bladanalyse is vast te stellen.
Sporcnelementen: Op voor Euramerikaanse populieren geschikte groeiplaatsen kornt gebrek aan sporenelementen gewoonlijk
niet voor, behalve in sommige gevallen kopergebrek. Bij balsem-

en veÍwante populieren kan bij hoge pH kalkchlorose (ijzergebrek) optreden. Er zijn thans nog geen bruikbare methoden
voor de bepaling van de beschikbaarheid van sporenelementen
in de grond. Bladanalyse geeft echter voldoende informatie.
Zoutuchad,e:

Bij Euramerikaanse zowel

als balsem- en verwante

populieren kan schade door zout grondwater optreden bij een
EC1 ;5-waarde hoger dan 0,2 mS.cm-l.
Uit de beschikbare gegevens is af te leiden dat de bodemvruchtbaarheidseisen van de balsem- en verwante populieren voor wat
betreft stikstof, f.osf.aat, kalium, zout en vochwoorziening weinig
afwijken van die van Eutamerikaanse populieren. In het pHKCl-trajekt 4,8-5,5 groeien balsem- en verwante populieren in
het algemeen beter dan Euramerikaanse popuiieren
Voor de populierenteelt belangrijke bepalingen aan grondmonsters (0-25 cm) zijn: pH-KCl, P-totaal, N-totaal en organische
stofgehalte. Monsters voor bepaling van het zoutgehalte dienen

uit de laag 25-50 cm te worden genomen, in de maand augustus

of

september.

I

Inleiding

In I9J9

publiceerde Van der Meiden een eerste samenvatting
van de resultaten van het onderzoek naar de eisen die de Euramerikaanse populier stelt aan de bodemvruchtbaarheid (Van der
Meiden 1959a). Hij was daarbij in staat om de betekenis van
de zuurgraad en de fosforvoorziening vrij nauwkeurig aan te
geven. De mogelijkheid om de stikstof- en de kaliumvoorzie-

ning te beoordelen met behulp van grondmonsteranalyses

was

toen nog in onderzoek. Uit na 7959 uitgevoerd onderzoek (Guldemond en Van Lynden I968,Yan der Meiden 1964) werd de
konklusie getrokken dat grondonderzoek voor de beoordeling
van de stikstof- en kaliumvoorziening van geen betekenis was,

*

Verschijnt tevens als Mededeling 171 van ,,De Dorschkamp" (waarin

literatuurliist is opgenomen).

Summary
paper gises a reaieut oÍ c*rren, h,nouled'ge on chemical sire re'
qairements of Euramerican poplan as utell as balsam and' balsamhybrid
poplars u,ith special emphasis to àata Írom soil sanaples.
Soil acidity: For balsampoplars and. balsantbybrid'popla-rs the optinzttnt

Thil

pH-KCl range (5.0-5.5) is smaller than for Etrarnerican poplars (5.0-

7.0). Balsan and. balsam fubrid poplars seen, to be sasceptible to bigb
pH-ttalues, Euram.erican poplars grout utell on calcareo*s soih,
Nitrogen: Nitrogen content of soil organic matter proaid'es an ad'equate
indication of tbe nitrogen stut*s of the rcil. For Earamerican poplars
on sand.y soils N org. shoald be at least 3.0 /6, on clay soih 4.0 7o.
Phosphate: In general poplar requiret a total phosphate leael in lbe
soil of 40 mg P"O, per 100 g. This correspond's 'tttith a pbospbate content oÍ the leaues of abo*t 0.10 to 0.15 /o P.
Potassium: No relationship has been foflnd. betueen potdssiilnt conten,
ot' toil and. t'oliage. Potassiilm content of íoliage and annual heigbt increntent houeuer are clotely related,
Calcium: l{/ith regard' to growth of Earanzerican poplars the CaCO,
conten, oÍ the soil has no practical oalae. One of the principal site requirements of Earant'erican poplars is a minimart' PH-KCI aal*e of 4.0.
Magnesium: Mg d.eficiency can be easily d'etected' by means of leaf
anafusis.

Trace elements: On sites stuirable lor grotatb of poplar deficiency of
trace elentents is all b*t anknoun, except coqqer d'eficiency. Lirne indaced, cblorosis (iron d.eficiency) may occar in balsam.poplars anà balsambltbrààpoplars on calcareout soils. No d.epend.able nelhoAt are yet
knoutn for d,eternzining the aaailable anoutt of trace elemenfi in,be
soiJ, but leaf analysis can proaid.e necessar! information.
Salt damage: ln Euranzerican, at u,ell as balsarnpoplars and balsanthybridpoplars salt d.anzage nzay occur when soil salinity exceeds tbe
critical EC1.; aalue of 0.2 mS.cm-1.
Soil site reqairernenït of balsanzpoplars and' balsamhybridpoplars for
nitrogen, Phos\htte, potassium, salt and' rnoistare sapply are about eqaal
to those of E*ramerican poplars. ln the pH-KCl range 4.8-5.5 rrtiiable
balsam and. baltanhybrid. clones grou *sually better than Euramerican
clones.

Essential d.ata frono soil santples (la1'er 0-25 cm) are bH-KCl, total
conlenl of nitrogen, total phospbate and. organic matter,. Salinity
samples shoald. be taken daring A*g*st or September from the layer 25
to 50 cna.

met als gevolg dat de bladanalyse meer aandacht kreeg (Van der

Meiden I962a,1916).
Na het einde van de zestiger jaren is door het bosbouwkundig
onderzoek weinig aandacht meer besteed aan de eisen die Euramerikaanse populieren stellen aan de bodemvruchtbaarheid.
Met behulp van de bestaande kennis van de betekenis van resultaten van grond- en bladanalyses konden nl. aan de praktijk voldoend bruikbare adviezen worden gegeven. Sinds het introduceren van de nieuwe Euramerikaanse kultivars 'Dorskamp' en
'Flevo' (Van Broekhuizen, Guldemond en Koster 1966) en van
nieuwe kultivars met ,,balsembloed" (Guldemond 1966, Koster
1971) waaronder zich vertegenwoordigers bevinden van de balsempopulieren, hybride balsempopulieren en zw^tte balsem-

populieren (\Terkgroep ,,Plantsoen en Rassen" NPC 1976) is
steeds meer de vraag gerezen of deze kultivars dezelfde eisen
steilen aan de bodemvruchtbaarheid als de traditionele Euramerikaanse populieren. Er blijkt nl. de tendens te bestaan de eisen
die deze nieuwe kultivars aan de bodem stellen als lager te beschouwen dan bijv. die van 'Robusta' en'Zeeland' (Grosscurth
1972, Guldemond t966, Vis en Kolster 1977).Laatstg€noemde
auteurs stelden daarom een onderzoek in naar de groei van balsem- en verwante populieren en vergeleken deze met de groei
van 'Robusta'. Ze kwamen daarbij tot de konklusie dat de verschiilen minder gÍoot waren dan werd verondersteld. Dit doet

76

vermoeden dat de eisen van Tacamahaca- en Tacamahaca x
Aigeiroskultivars wellicht even hoog zijn als van Euramerikaan-

gemiddelde jaaílijkse
hoogtegíoei (cm)
mean annual

height growth I cÍn

se populieren.

De situatie is thans vergelijkbaar met die in 1959 toen Van der
Meiden (I959a) schreef ... ,,onderzoek naar de voedingsstoffenbehoeÍte van populier (is) urgent g€worden doordat het areaal
van deze soort zich geleidelijk ook uitbereidt tot chemisch minder geschikte gronden, iets dat al vele teleurstellingen met zich

I

300

.'Robusta
t'Dorskamp'

meebracht". Hoewel het onderzoek naar de groeiplaatseisen van
balsem- en verv/ante populieren nog in volle gang is, is aan het
verzoek van de redaktie van ,,Populier" voldaan om de thans
bestaande kennis samen te vaffen en wederom te wijzen op de
betekenis van het grondonderzoek, omdat de kosten ervan, vergeieken met de totale aaniegkosten, re laag zijn om het tisiko

van mislukking van de beplanting te nemen (Van der Meiden
1976).h het navolgende wordt ingegaan op de eisen die Euramerikaanse, balsem- en verwante populieren stellen aan de bodemvruchtbaarheid en aan de voor de praktijk van belang zijnde
bepalingen aan grondmonsters. Leuce-populieren blijven buiten
beschouwing omdat de kennis omtrent de bodemvruchtbaarheidseisen van deze groep ervan gering is. Door Bouman (1974)
zijn enige gegevens over de esp (Populus tremula) verzameld,
die verder buiten beschouwing blijven.

2

I
I
I
'Robusla'

I

4

5

)

pH-KCt (o-2scml

Fig. 1 Jeugdgroei en pH-KCl van 'Robusta'- en'Dorskamp'-opstanden
(naar gegevens van Vis en Kolster 1977).

Fig. 1 J*aenile grouth and. pH-KCl oÍ 'Rob*sta' and, 'Dorsham|'
stand.s (àata

De betekenls van de bodemvruchtbaarheidsfaktoren

2.L lnleiàing

opstand met ernstig K - gebrek
with severe K deÍiciency
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from Vis and, Kolsrer 1977).
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Het is in het Nederlandse bosbouwkundige onderzoek gewoonte
om het begrip bodemvruchtbaarheid te beperken tot de situatie
met betrekking tot makro- en mikro-elementen. Deze beperking
is vanzelfsprekend enigszins willekeurig, omdat bodemeigenschappen als granulaire samenstelling (lutum-, leem- en zandgehalte), doorwortelbaarheid, Iuchtvoorziening en vochtvoorziening ook bijdragen tot de Memvruchtbaarheid. In dit artikel
wordt hierop niet ingegaan omdat deze eigenschappen niet in

a

a
a

20
a

het gebruikelijke bodemvruchtbaarheidsonderzoek worden bepaald maar veeleer in het terrein zelf worden geschat. Áan de
andere kant wordt - in tegenstelling tot war vaak gebeurt - de
zuurgraad van de grond niet los van de bodemvruchtbaarheid
(voedingstoestand) besproken omdat de relaties russen beide te
eng

^tn.

a

a
a

10

2.2 Zuurgraaà

De zuurgraad van de grond (pH) is een vaak toegepast kriterium om de geschiktheid voor populier te beoordelen. Dit is een

gevolg van het feit dat de pH in het laboratorium gemakkelijk
meetbaar is, terwijl ook voor veldbepalingen redelijk bruikbare
methoden bestaan. De pH van een grondmonster kan op verschillende manieren worden bepaald (Jackson 1962), in het Nederlandse bosbouwkundige onderzoek wordt meestal de pH-KCl

gebruikt;

in de literatuur wordt

pH-KCl (0 -25cm)

Fig. 2 S-waarde en pH-KCl van 'Marilandica'-opstanden in NoordBrabant (naar ongepubliceerde gegevens van Van den Wijngaard en
Van Hees 1977).

Fig. 2 S-ualue
(*npublilbed

pH-KCl of 'Marilandica' sïand.s in Nortb Brabant
lrom Van d.en lY/ijngaard. and, Van Hees 1977).

and.

d.ata

nogal eens gebruik gemaakt

van de pH-HrO, her verband russen beide waarden is ongeveer

pH-KCl-pH-HnO-0,8
In het onderstaande wordt steeds vermeld of het gaat om de
pH-KCl of de pH-HrO, omdat sommige onderzoekresultaten
betrekking hebben op studies mer voedingsoplossingen.
gronden loopt de pH-KCl van de bovengrond (0-25 cm) uiteen vaí ca.2,5 (soms aangetroffen onder
opstanden vaí zwafie els) tot 7 à 8 (kalkrijke gronden). De pH

In de Nederlandse

is een graadmeter voor het opreden van diverse bodemchemische, bodemfysische en mikrobiologische processen en eigenschappen, maar de betekenis ervan voor bomen is niet over het
gehele trajekt dezelfde. In grote lijnen vallen drie pH-gebieden
te onderscheiden:
in het ,,zure" trajekt kan soms direkte schade door H'-ionen
optreden; van meer belang zijn een tekort aan calcium, het op-

-

4

treden van aluminium- en mangaanvergiftiging en het ontbreken van nitrifikatie waardoor de bodemstikstof alleen als NHn*
ter beschikking komt voor bomen (Buckman and Bndy L965,
Eiberle 1957, Evers 196I en 1963, Fritzsche und Kemmer 1959,
Mclean L975 en 1976, Rtiger 1955, Stevenson 1966). De bovengrens van dit,,zure" trajekt is niet voor alle houtsoorten dezelfde

-

vanaÍ. pH-KCl-waarden hoger dan 6 à 6,5 is in de grond vrije
kalk (CaCOr) aanwezig. In dit basische trajekt kunnen storingen optreden in de ijzervoorziening (Brown 1961), soms ook in

de mangaanvoorziening
het tussen het ,,zure" en het ,,basische" trajekt liggende pHgebied is het optimalg waarin andere bodemvruchtbaarheidsfaktoren een overheersende rol spelen.
Hoe reageren nu populieren op de pH van de grond? Uit diverse onderzoekingen is komen vast re staan dat bij pH-KCl-waar-

-

17

den lager dan 4,0 de groei van Euramerikaaue populieren slecht
is en vaak sterfte optreedt (Van der Meiden 1976).h het tra-

jekr 4-4,5 wordt door Van der Meiden (1962a) nog bekalking
geadviseerd, bij pH-KCl-waarden hoger dan 4,5 ís dat niet meer
nodig. Deze Nederlandse ervaringen stemmen overeen met buiteniandse (Eiberle 19)7, Fiedler, Nebe und Hoffmann 1973,
Fritzsche und Kemmer i959, Mayer-KrapolI 1952, Rtiger 1955).
In sommige, op voedingsoplossingen gebaseerde studies worden
nog lagere getolereerde pH-waarden aangegeven (Fritzsche und
Kemmer 1959: pH-H,O 3) doch in voedingsoplossingen is het
giftige aluminium-ion niet aanwezig (deze ionen gaan in merkbare hoeveelheden optreden als de pH-H"O lager is dan 4,7
(cf. Mclean 1976), overeenkomend met een pH-KCl-waarde
kleiner dan ca. 4,0).
Het optimale rrajekr voor Euramerikaanse populier begint bij
pH-KCi : 5,0 (zie figuur 1 en 2) en reikt tot in het gebied
waar hoge CaCOr-gehalten gaan optreden (pH-KCl à 7). in de
iiteratuur wordt aan de bovengrens van het optimale pH-gebied
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voor populier weinig aandacht besteed, kennelijk o,mdat verschijnselen van kalkchlorose (ijzergebrek) bij Euramerikaanse
populier zelden of nooit optreden oÍ zijn waargenomen. De op-

tima die worden vermeld (Eiberie: pH-H,O < 6,9; Fiedler,
Nebe und Hoffmann 1973: pH-KCl 6,5; Fritzsche und Kemmer 1959: pH-H"O ca. 7; Leroy 1969: pH-H,O 5-7; MayerKrapoll 1952: pH-}lzO 6-8; Mtáz 1968: pH-KCl 5-7; Yiart
1965: pH-}{.,O 7) komen met de Nederlandse bevindingen

4

5

pH-Kct

(o-zscm)

7

Fig. 3 Jeugdgroei en pH-KCl van Tacamahaca- en Tacamahaca x
Aigeiros-kultivars (naar gegevens van Vis en Kolster 1977; Schoenfeld
1977).

Fig. j

Jaaenile grotath of Tacantahaca and Tacarzabaca
fron Vis and' Kolster 1Q77; Schoenfeld 1977).

x

Aigehos

calraars (d.ata

ovefeen.

De vraag of kultivars van Euramerikaanse populier overeenkomstig reageren op lage pH-waarden is wel bevestigend te beantwoorden: hierop wijzen de resultaten van onderzoekingen
vanMráz (1968) en Róhrig (1959), die vonden dat de relatieve
volgorde in de hoogtegroei van deze kultivars Per opstand
rneestal dezeifde was. Daaruit valt te konkluderen dat Euramerikaanse kultivars in relatieve zin dezelfde eisen aan de bodem
stellen. Ook wijzen hierop resultaten van onderzoek in opstanden van 'Robusta', 'Dorskamp' (figuur 1) en 'Marilandica'
(figuur 2). De gegevens zijn ontleend aan Faber (L971), Schoenfeld (I977b), Vis en Kolster (1977) en ongepubliceerde gegevens van Van den S7ijngaard en Van Hees (i977). Op te
merken valt dat 'Dorskamp' mogelijk iers lagere pH-waarden
tolereert dan 'Robusta' en dat de S-waarde in de 'Marilandica'opstanden niet hoger is dan 27 meter, hetgeen juist onder de
gemiddelde waarde van 28 meter ligt die Faber en Tiemens
(1975) opgeven voor deze kultivar. Nadere beschouwing van
de bodemvruchtbaarheidsgegevens van deze opstanden leert echter dat het N-gehalte van de organische stof meestal 2-3 o,/o bedraagt, hetgeen een onvoldoende N-voorziening betekent (Van
den Burg 1977). Hlerop wordt in paragraaf 2.3 teruggekomen.
Een andere oorzaak van de matige groei van 'Marilandica'-opstanden in dit gebied ligt in het opreden van bladziekten (Vao
der Meiden 1959b, 1964).
De vraag naar de pH-eisen van babem- en aanaeruanle popillieren (sekties Tacamahaca en Tacamahaca x Aigeiros) is wat
moeilijker te beanwoorden omdat tot nu toe geen uitgebreid
groeiplaatseisenonderzoek voor deze kultivars is uitgevoetd.
Met behulp van enige onlangs ter beschikking gekomen gege-

vens (Schoenfeld, in voorbereiding; Vis en Koister 1977) is
echter een poging gedaan, nadere informatie te kunnen geven.
Het aantal waarnemingen per kultivar is te gering om voor elke
kultivar afzonderlijk konklusies te mogen trekken over de invloed van de pH. Het onderstaande geldt dus voor de gehele
groeP.
De gegevens over de groei van balsem- en verwante populieren

in het pll-KCl-trajekt 4,5-7 laten een zeer grote variatie per
pH-rap zien (figuur 3) hetgeen er op wijst dat andere bodemfaktoren dan de pH eveneens van grote invloed zijn op de

Bij een verdeling van de waarnemingen zoals in figuur 3
tot uiting komt mag worden aangenomen dat de minimale per

groei.

pH-rap waargenomen groei door andere beperkende faktoren
wordt bepaald, maar dat de maksimaal per pH-trap optredende

groei het duidelijkst het effekt van de pH weergeeft omdat
andere faktoren geen grote beperkingen vormen. De in figuur 3
gecrokken kromme geeft dan de gemiddelde relatie weer tussen
groei en pH, de spreiding van de waarnemingen wordt veroorzaakt door zowel andere bodem (en klimaats-) faktoren als verschillen tussen kultivars. In grote lijnen blijkt nu dat de balsem-

en verwanre populieren de beste groei vertonen

bij pH-KCl

5,0-5,5 en dat zowel bij hogere als lagere pH de groei afneemt.
De achteruitgang van de hoogtegroei bij hogere pH-KCl-waarden dan 5,5 komt overeen met literatuurgegevens: Garbaye et
Le Tacon (L974) konstateerden in een potproef dat de beste
groei van de Euramerikaanse kultivar'I 2L4' optrad bij pH-H,O
: 6, maar bij pH-H"O-waarden tot 8,5 (waarbij I0 % CaCO.t
in de onderzochte grond aanwezig was) de groei slechts weinig
afnam. Bij de balsempopulier P. trichocarpa'Fitzí Pauley' lag
het optimum eveneens bij pH-HrO -- 6, maar de groei nam bij
hogere pH-waarden (bij 1 en I0 7o CaCO, in de onderzochte
grond) duidelijk af. Schmidt (1977) vond in zijn onderzoek dat
P. trichoc4rpa 'Heimburger' zeer gevoelig was voor hoge pHwaarden, veroorzaakt door CaCO.r: bij 20 % CaCO* trad kalkchlorose op, waarna de planten afstierven. De zwarte balsempopulieren 'Barn' en 'Oxford'vertoonden bij hoge pH-waarden
geen kalkchlorose maar reageerden wel met groeiafname. Het is
dus te verwachten dat de groei van de groep balsem- en verwante kultivars op kalkrijke gronden minder zal ztjn dan op
grond van andere bodemvruchtbaarheidsfaktoren (stikstof- en
fosfaatvoorziening) kan worden veÍwacht. Bij pH-KCl-waarden
iager dan 5,0 neemt de maksimale groei gemiddeld snel af; deze
intolerantie voor lage pH-waarden valt ook af te ieiden uit een
waarneming van Vis en Kolstet (1977) die vonden dat een bolsterveenlaag met pH-KCl 3,7 nier meer door'Robusta', 'Oxford'
en 'Rap' kon worden doorworteld. De konklusie dat de tolerantiegrens van pH-KCl
- 4,0 ook voor de balsem- en aanverwante populieren geldt, lijkt daarom vrij zeker.
Het bovenstaande sluit niet uit dat enkele kultivars uit deze

78

van grondmonsteranalyses schaars. Dit is een gevolg van de
variaties in de stikstofmineralisatie gedurende het jaar waardoor

gemiddelde Farljkse
hooglegroei (cm l
mean annual
height growrh (cm )

de gevonden gehalten niet konden worden gekorreleerd mer de
groei, en het aanwezig zijn van twee ionen, nl. NHn* en NO!die zich zeer verschillend gedragen (Ellenberg 1963). Voor de
populier komt daar nog bij dat stikstofgebrek (ook op voor de
populierenteelr geschikte gronden) meestal optreedt in de eerste
jaren na de aanleg (Van der Meiden 1965), als gevolg van een
nog onvoldoende ontwikkeld wortelstelsel en onkruidkonkurrentie. De bladanalyse bleek een bruikbaarder middel te zijn om
de N-voorziening van jonge beplanringen re kunnen beoordelen,
omdat duidelijke relaties bestaan tussen hoogtegroei, N-gehalte
van het blad en zichtbare gebreksverschijnselen (Van der Mei-
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den 1976). Het is daarorn begrijpelijk dat aan stikstofonderzoek
de grond weinig aandacht is besteed.
Hoewel dus de betekenis van het chemisch grondonderzoek voor
de N-voorziening van populieren als beperkt valt de beschouwen, zijn voor de Euranzerikaanse populier toch twee bodemchemische faktoren van belang, nl. de zuurgraad en het stikstofgehalte van de organische stof.
- de zuurgraad beïnvloedr de N-mineralisatie: boven pH-HoO
5,5 wordt het grootste gedeelte van de door ammonifikarie gevormde NHu*-ionen omgezer in NOr--ionen (Evers 196I). Bij
afnemende pH-H,O-waarden neemt de nitrifikatie sterk af
(Evers 1961), is bij pH-H.,O
4,5 aI bijna onmerkbaar gewor-

in

)

Fig. 4 Jeugdgroei van de Euramerikaanse kultivars 'Robusta'en'Dorskamp' en van balsem- en verwante pop,ulieren in aÍhankelijkheid van
de pH-KCl van de grond, bij voldoende P-voorziening (P-totaal ) 40
mg P:Orl100 g).
Fig. 4 Jaaenile grolath oÍ Euranterican poplart 'Robusta' and.'Dorskamp', and. of balsana and. related, popldrs, as influenced. by pH-KCl
of the soil, at adeqaate soil P leoels (total P ) 40 mg PtOt/100 S).

groep populieren zowel lage als hoge pH-waarden rolereren,
maar dat zal uit onderzoek moeten blijken (Schoenfeld I977a).
De invloed van de pH op de groei van beide groepen is veÍschillend, zoals volgr uit de kombinarie van pH- en groeigegevens in figuur 4: in het pH-KCl-trajekt 4,8-5,5 is de jeugdgroei
van balsem- en verwante populieÍen gemiddeld beter dan die

-

van 'Robusta' en 'Dorskf,'mp'. Buiten dit trajekt is het omgekeerde het geval: beneden pH-KCl 4,5 en boven pH-KCl 6 is de
groei van balsem- en verwante populieren minder.
Een meer algemeen aspekr van de pH is de verandering van de
waarde van deze grootheid in de tijd. Het is gebleken dar in
dalgronden en humuspodzolgronden na bebossing een daling
van de pH optreedt (Van den Burg en Kolster 1977). Deze
daling beloopr gedurende tien jaar ca. 0,05-0,1 eenheid pet jaat.
De genoemde gronden - van nature nogal zuur - zijn door
ondermeer bekalking op een voor de landbouw gewensr pH-peil
gebracht. \Tanneer op dergelijke gronden populier wordt aangeplant bestaat, als niet wordt bemest, de kans dat de pH daalt
tot beneden de voor deze boomsoort kritische waarde met als
waarschijnlijk gevolg stikstofgebrek en groeiachteruirgang.

2.1

Stikstof
Hoewel stikstof een van de belangrijkste minerale voedingsstoffen voor de populier is (Van der Meiden 1962a, 1965, 1976)
zijn bruikbare kriteria voor de stikstofvoorziening mer behulp

Tabei
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groeiklasse
site ind.ex
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Zeeland

3l
grondsoort

wel weergegeven als het C/N-guorienr; N.,.* (%)

:*.#)

wordt vaak gebruikt als een vrij ruwe maatstaf om de kwaliteit
van de organische stof te beoordelen en daarmee de N-leverantie
ervan. Onderzoek in opstanden van Euramerikaanse populieren
heeft aangetoond dat de potentiële N-voorziening redelijk is te
schatten op basis van No,* (Van den Bu;'g 1977).In Tabel 1
zijn de resultaten samengevar.
Dit houdt in dat voor gemiddelde groei (S-waarde
- 32 meter,
cf. Faber en Tiemens 1975) van Euramerikaanse populieren het
N-gehalte van de organische stof minstens ca. 3,0 /o moet bedragen.(CzlN-quotient í 19 à20) in zandgronden, terwijl het
in zavel- en kleigronden zelfs hoger moet zijn (ca. 4,0 %, C/N-
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vorm waarin de stikstof ter beschikking komt voor depopulier.
het N-gehalte van de organische srof (in de literatuur ook

-

Groei van'Robusta' (*'Zeeland') en'Gelrica'en Nors (/6) in de grond (0-25 cm).
Grotath ol'Robasta' ({'Zeeland') and.'Gelrica', and. N content (%) of soil organic rnatter (0-25 cnz)

kultivar

Robusta

den (Stevenson 1966) en is van geen berekenis meer bij
pH-H"O 4 (Armson 1977). Dit betekent dat in gronden mer
PH-H"O < 4,5 (- pH-KCl < t,7) de Euramerikaanse populier de stikstof praktisch alleen als NHn* aangeboden krijgt, een
vorm die door de Euramerikaanse populier bij een hoge pH
wel, bij een lage pH niet wordt getolereerd (Evers 1963). De
pH van de grond (zie 2.2) geeft dus reeds een inzicht in de

grondsoort
soil class
zand- en veengronden, zavelgronden
:andy and, peaty soils, sand.y clay soils

s>48
>
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good grotutb

s
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s

> 3,j

3,3-2,9
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s<28
<

2,9

t9
quotient

(

ca. 15).

een derde mogelijk belangrijke bodemeigenschap is het Ntotaalcijfer dat volgens Lercy (1969) minstens 0,I5 7o moet
bedragen. In Nederland is echter niet gebleken dat N-totaalwaarden van 0,10 7o h de bovengrond reeds een beperkende
faktor vormen (Van den Burg 1977).Wel is uit een incidentele
opname in een 'Robusta'-opstand in Oostelijk Flevoland (kavel
O 56) op een organische stof- en lutumarme grond gekonsta-

-

teerd dat de gemiddelde hoogtegroei, na in de eerste iaren ongeveer 1,5 m/lazr te hebben bedragen, terugviel tot ongeveer

I m/iaar (Schoenfeld 1978). Omdat de opstand gedurende de
eerste iaren na aanleg regeimatig met stikstofmeststoffen was
bemest en het N-totaalcijfer O,03 70 bedraagt (bii een N-gehalte
van de organische stof van ca.4,5 7o) (Van den Burg 1977b) is
het niet ondenkbaar dat een waarde van 0.03 7o voor N-totaal
als te laag voor Euramerikaanse populier is te beschouwen. Een
grenswaarde is echter nog niet aan te geven. Nader onderzoek
met 'Robusta' zal moeten aantonen of door de kombinatie van
N61g êo N-totaal een index wordt verkregen die een betere beoordeling van de N-voorziening mogelijk maakt (Van Dijk
1968).

Over balsent- en leru)anre bofu,lieren. is over een relatie tussen

groei en No,g nog te weinig bekend. Vegens de vrij abrupte
groeiachteruitgang bij pH-KCl-waarden lager dan ca. 5 is de
kans echter vrij groot dat deze populieren min of meer vergelijkbare eisen stellen aan de N-voorziening als de Eurametlkaanse populieren.

2.4 Fosf or
In

de publikaties van Guldemond en Van Lynden (1968) en
Van der Meiden (1959a, 1962a, 1976) over de P-voorziening
van Eurarnerikaanse populier wordt een P-totaal-cijfer van 40

mg P,O*/100 g als voldoende en 30-40 als bijna voldoende

In lutumarme IJsselmeerpoldergronden ziin lagere
P-totaal-waarden aangetroffen zonder dat P-bemesting merkbare
resultaten gaf (Van den Burg 7977a). De situatie in deze jonge
gronden is vanzelfsprekend niet maatgevend voor de P-voorziening ervan op langere termijn.
Bemestingsproeven met balsem- en oeru)ante f opulierert' zijn in
Nederland niet uitgevoerd. rJ7el is uit de eerste resultaten van
genoemd.

P
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Fig. 5 Verband tussen het P-gehalte van het blad en het P-totaalciifer
van de grond (0-25 cm) in vijf proefvelden met balsempopulieren en

zwarte balsempopulieren in Noord-Brabant op beekeerdgronden (onbe-

Fig. 5 Relationship behaeen soil and.
and. black balsan. poplars in liue trials
soils (controls).

ook voor balsem- en verwante populieren van toepassing.

2.5

Kaljunt

In het onderzoek naar de betekenis van kalium voor de Eutanteikaanse populier is oorspronkelijk uitgegaan van de gedachte
dat tussen het K-gehalte in grond en blad bruikbare reiaties
zouden kunnen bestaan zodat met behulp van gÍondmonsteranalyses het optreden van K-gebrek in aan te leggen beplantingen was te voorspellen (Fritzsche 1964;Yan der Meiden 1959a,
l9t9b, 1964).In Nederland bleek echter dat K-gebrek meestal
niet een gevolg was van een in absolute zin te geringe beschikbaarheid van K in de bodem, maar wordt veroorzaakt door onvoldoende K-opname onder natte omstandigheden (lage zand-

gronden, veengronden) of door l(-fiksatie (rivierkleigronden)
(Van der Meiden 1964, 1965; Schoenfeld i975). Omdat de etvaring bestaat dat in ouder wordende beplantingen het zichtbare
K-gebrek op den duur verdwijnt en in veel gevallen K-bemesting het K-gebrek kan opheffen, is aan het grondonderzoek
geen aandacht meer besteed.
Evenals voor Euramerikaanse pooulieren is voor balsem- en !er'
uante poplliercn geen relatie bekend tussen de K-voorziening
van de bomen en het K-gehalte van de grond. \7el is bekend
dat de relatieve gevoeligheid van deze populieren voor zichtbaar
K-gebrek ongeveer even groot is als die van Eutamerikaanse
populieren, hetgeen volgt uit diverse proefveldwaarnemingen:
in ierreinen waar Euramerikaanse populieren zichrbaar K-gebrek
vertoonden, was hetzelfde verschijnsel bij balsem- en verwante

popuiieren aanwezrg.

Voor hrt vaststellen van de mogelijkheid van K-gebrek moet
men dus uitgaan van de bodemgesteldheid en - bij vermoedens
van K-gebrek in bestaande beplantingen - van bladanalyses.

2.6

Calciam en ntagnesium
van

lrogere planten geeft over het algemeen geen aanwijzingen dat
Ca-gebrek optreedt (Marschner 1974; McLean 1915; \íallace
andl Soufi 1975) behalve mogelijk in zeer zure gronden, die
ecl.rtè,r voor de populierenteelt van geen belang zijn. Het CaCO'-

í 9t l

meste behandelingen).

ning te waarborgen, blijkt dat dan het P-totaalcijfur van de
grond ongeveer 40 moet bedragen, m.a.w. de voor Euramerikaanse populier geldende normen (zie boven) zijn vermoedelijk

De literatuur over de minerale voedingsstoffenvoorziening
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August

onderzoek naar de toepasbaarheid van kalverdrijfmest in deze
opstanden in Noord-Brabant een relatie af te leiden tussen het
P-gehalte van het blad en het P-totaalcijfer (figuur 5). Onder
aanname dat voor veel loofhoutsoorten het P-gehalte minstens
0,10 à 0,15 /6 P moet bedragen om een voldoende P-voorzie-

íoliar P hr' Íiue srands of balsam
in North Brubant, on lou sandy

gehalle van de grond is dus geen bruikbare maatstaf voor de
Ca-v,óorziening. Theoretisch is het gehalte in het blad een bruikba{tdet maatstaf: \Tallace and Soufi (1915) vermelden dat voor
de meeste planten de Ca-gebreksgrens in het blad tussen 0,08 en
0,20 % Ca ligt. Dergelijke lage waarden zijn echter bij populierenbeplantingen in Nederland nooit gevonden. De zg. kalkbehoefte van Dopulier betekent in feite dat deze houtsoort een
zekere minimale pH-waerde vereist en dat te lage pH-waarden
kunnen worden verhoogd door bekalking. Het in de kalk aanwezige Ca dient echter niet ter verbetering van de Ca-voeding.
Magnesiumgebrek is bij de Eurarnerikaanse pobulier soms waargenomen oo kwekerijen (Van der Meiden I962a). Verder is
theoretisch Mg-gebrek oP zure zandgronden, zwaar bekalkte
zandgronden en gronden met een zeer hoog K-gehalte niet uitgesloten (Kirkby and Mengel 1976). Op zeer lichte IJsselmeer-

poldergronden is eveneens wel enig Mg-gebrek gekonstateerd
(Van den Burgl977a). Uit incidentele gegevens van het Rijksinstituut ,,De Dorschkamp" wordt de indruk verkregen dat Mggebrek kan optreden als het Mg-gehalte van de grond (bepaald
door eksttaktie met NaCl 0,1 N) lager is dan 10 à 15 mg/kg.
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Deze grenswaarde wordt echter beïnvloed door K-bemesting en
heeft weinig praktische betekenis omdat Mg-gebrek snel is vast
te stellen met behulp van bladanalyses. Bovendien is de invloed
van Mg-gebrek op de groei meestal niet zeer groot.
Yan balsetn- en aenaAnre bopu.lieren zijn geen gegevens bekend.
Het bovenstaande kan voorlopig ook van toepassing op deze

populieren worden geacht.'

2,7

Sporenelementen en zoa,
bij Euramerikaanse pofulieren in sommige
gevallen (kwekerijen, zure lage (venige) zandgronden en veen-

In

de praktijk treedt

gronden) kopergebrek op (Van der Meiden 1962b, 1976). Er
bestaat geen bruikbare methode om mer behulp van een ekstraktiemethodiek de beschikbaarheid van koper in de grond voor
populier vasr re stellen, bladanalyse geeft voldoende informatie.
Van Euramerikaanse populieren is weinig bekend over borium-,
zink-, mangaan-, tjzer- en molybdeengebrek, de indruk bestaat

dat deze gebreksziekten op voor populier chemisch en fysisch
geschikte gronden niet optreden.
Bij balsern- en oertuante populieren besraat op gronden mer een
hoge pH (kalkrijke gronden) enige kans op kalkchlorose (ijzergebrek, zie 2.2) en verminderde groei. Mangaangebrek zou theoretisch kunnen optreden, maar dit gebrek is meestal niet zo
ernstig dat de groei sterk afneemt.
Bruikbare merhoden voor de bepaling van beschikbaar ijzer en
mangaan in de bodem staan niet ter beschikking, de pH, het
Mn-gehalte van het blad en de typische Fe-gebreksverschijnselen
(citroengele biadschijf en scherp begrensde, groene nerven bij
het jongste blad) geven voldoende informatie.
Schade door wegenzout, gebruikt bij de gladheidsbestrijding,
komt voor (Kolster 1976) doch in opstanden spèelt dit geen rol.
Belangrijker is de schade die populieren ondervinden door zout
grondwater in het westen van Nederland. Hierover is thans onderzoek gaande dar nog niet is afgesloten. Uit de voorlopig-e
resultaten blijkt echter dat het geleidingsvermogen van een 1:5
grond/water-ekstrakt (ECr,;, uitgedrukt in mS.cm-1) een rede-

lijk bruikbare maatstaf is om zoutschade te kunnen vaststellen.
De grenswaarde voor Euranzerikaanse bopulieren. ligt ongeveer
blj 0,2 mS.cm-l. De indruk bestaat dat balsem- en aeruante
populieren even gevoelig of zelfs gevoeliger zijn voor zour in de
bodem dan Euramerikaanse populieren.

3

in

groeiplaatseisen tussen Euramerikaanse
populieren en de groep balsem- en verwante populieren
Zoals reeds is opgemerkt, woÍdt in de literatuur wel vermeld dat

Verschillen

balsem- en verwante populieren geringere eisen zouden stellen
aan de bodemvruchtbaarheid dan Euramerikaanse populieren.
Uit het tot nu toe uitgevoerde onderzoek is gebleken dat deze
eisen vaak minder uiteenlopen dan werd verondersteld. Alleen
met betrekking tot de pH zrjn er verschillen: het optimum van
de Euramerikaanse populieren ligc russen pH-KCl 5 en 7, het
optimum van de balsem- en verwanre pooulieren bij ca. 5. Voor
een aantal balsem- en verwante populieren is te verwachten dat
in het pH-KCl-trajekt 4,8-r,5 de groei gemiddeld beter zal zijn
dan die van Euramerikaanse populieren.
In dit artikel is hoofdzakelijk de chemische bodemvruchtbaarheid aan de orde gekomen, de fysische is buiten beschouwing
gebleven. Men moet echter bedenken dat de in het bovenstaande
genoemde relaties alleen gelden als de vochtvoorziening geen
beperkende faktor is. Voor de eisen die Euramerikaanse populieren stellen aan de vochtvoorziening kan verwezen worden

naar het Handboek voor de Populierenteelt (Van der Meiden
1976). Over balsem- en verwante populieren is veel minder bekend, de eerste onderzoekresultaten zijn binnenkort te verwachten (Schoenfeld, in voorbereiding). \7el komt men in de literatuur de konstatering tegen dat P. trichocarpa beslist geen lage

eisen stelt aan de vochtvoorziening (Fróhlich 1965; Roe 1958).
De ervaringen tor nu toe in Nededand (Vis en Kolster 1977)
wijzen eveneens op de geringe verschillen die vermoedelijk bestaan t.a.v. de vochteisen van Euramerikaanse en balsem- en
verwante populieren.
Het bovenstaande is gebaseerd op gemiddelde waarden van de
groei van de groep balsempopulieren en verwanre populieren.
Onderling kunnen de eigenschappen verschillen, verder onderzoek zal moeten uitmaken aan welke kultivars de voorkeur moet

worden gegeven.

4

Gronclonderzoek in de praktijk
De methoden waarop de in het voorgaande vermelde kriteria
zijn gebaseerd zijn die van her Bedrijfslaboratorium voor Gronden Gewasonderzoek in Oosterbeek. Dit betekenr niet dat andere
laboratoria minder goede resulraten produceren, maar slechts dar
het bosbouwkundig onderzoek vaak gebruik maakt van door
Oo:terbeek verkregen analyseresultaten. De keuze van een laboratorium is dus afhankelijk van de beoalingen die wenselijk

worden geachr.

Bij chemisch grondonderzoek door praktijklaboratoria

is het van
beiang dat die bepalingen worden verricht, waarvan de uirkomsten interpreteerbaar zijn voor de populierenteelt: dit betekent
dat vaak totaalbepalingen worden geadviseerd, omdat bepalingen van direkt opneembare hoeveeiheden minerale voedingsstoffen in de bosbouw geen zin hebben.
lVelke zijn nu de belangrijkste chemische bepalingen voor de
praktijk? Uir de bespreking van de betekenis van de diverse
minerale voedingsstoffen is gebleken dar het grondonderzoek
niet altijd een bijdrage kan leveren. \7il men echter voor het
aanleggen van een beplanting inzicht verkrijgen in de bodem-

geschiktheid dan dienen in ieder geval de pH-KCl en het Ptotaal-cijfer van de bovengrond (0-25 cm) re worden bepaald.
Het P-totaal-cijfer wordt opgegeven óf als 7o PoO., àf als mg
P.,A,,/I00 g. Het verband tussen beide is: 1mg P"O",/100 g
0,001 % P"Or. Indien men ook over de porenriële stikstofvoorziening wil worden geïnformeerd, moeren zowel het organische
stofgehalte (ook aangeduid als humusgehalte) als het N-totaal-

cijfer worden bepaald. Uit de relatie
Nu.g

(%)

: N-totlu:Z):,To
(%)
organische stof

kan dan her N-gehalte van de organische stof worden berekend.
Bepaling van slechts een van beide faktoren heeft weinig zin.
\7el moet er oD gewezen worden dat Norg niets zegt ovèr her
optreden van N-gebrek gedurende de.eerste jaren na de aanleg.
In die periode is het beter die maatregelen toe te passen die in
het Handboek voor de Populierenteelt zijn beschreven (Van der

Meiden 1976).
De monstername geschiedt door het nemen van 25 steken van
de laag 0-25 cm met behulp van een grondmonsterboor. Deze
monsters worden regelmatig over het terrein verspreid genomen
en samengevoegd tot een mengmonster, dat wordt geanalyseerd.

Het tijdstip waarop her grondmonster wordt genomen is niet
van belang, behalve voor het onderzoek naar het zoutgehalte
van de bodem. Voor het nemen van grondmonsters ter vaststelling van mogelijke zoutschade dient men anders re werk te gaan
omdat schade door zout grondwater zich in de zomer en het
nal'aar kenbaar maakt. De periode van monsrername is daarom
beperkt tot augustus en september, het monstef moet worden
genomen van de laag 25-50 cm, omdar verschillen in de mate
van verzilting niet sreeds in de laag 0-25 cm tot uiting komen.
Bepaling van de EC1.5-waarde is voldoende. In bestaande beplantingen met bemonsterbaar blad moet aan analyse van een
bladmonster (bepaling van het chloridegehalte) de voorkeur
worden gegeven.
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Raadselen

rond'Rap'

/

H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

.l'

l::rr!::,

knobbels oaerdekte stant td,t'Rab'. De takÈen zijn al afge-

In het voorjaat van 1974 zijn door de heer T. J. M.Janson (zie
literatuur), in een beplanting bij \Tageningen, voor het eerst
misvormingen op stam en takken gevonden bij bomen van Populus 'Rap', een ras dat in 1972 in de handel is gekomen. Daarna werden ze ook elders gekonstateerd. Dit geldt ook voor demonstratiebeplantingen en voor andere beplantingen van de
Stichting Industrie-Hout, hieraan zijn veel waatnemingen verricht.
Op de stam en zijtakken ontstaan kleine en grote opzwellingen
(knobbels) die soms stetk rijgewijs verlopen (als kralen a:n een
snoer). Bij een ernstige ,,aantasting" van de zijtakken sterven
deze af; indien ook de stam in sterke mate met knobbels is bezet
is de bladkleur duidelijk lichter en de groei minder. Onder de
bast van aangetaste bomen, niet alleen onder de knobbels maar
ook op andere plaatsen, treft men tal van kleine bruine plekjes
aan.

Aan de hand van de uitgevoerde waarnemingen bestaat het vermoeden dat cle meeste gËzwellen in de winter"en de eerste maanden van de vegetatieperiode ontstaan. In de afgelopen winter
en gedurende dit voorjaar is in een aantal beplantingen op uiteenlopende bodemtypen gekonstateerd dat vooral bij bomen met
veel knobbels op stam en takken in sterke mate afstervingsverschijnselen optraden; er zljn gee\ aanwijzingen dat deze verschijnselen sinds maart opvallend zijn toegenomen. In het onderste gedeelte van de stam (tot ongeveer 1,5 m hoogte) waren
het cambium en de bast plaatselijk afgestorven. Dit ging gepaard met groeivermindering.Zo waren in 1977 in een proefbeplanting bij Sprang-Capelle (aanleg voorjaar 1975) bomen
met dergelijke afstervingsverschijnselen gemiddeld 1,8 m gegroeid en bomen met ogenschijnlijk onbeschadigde stammen
2,6 m. Enkele in 1977 zeer slecht gegroeide bomen bleken in
1978 te zijn afgestorven.
Door het plaatselijk afsterven van cambium en bast, dat onder
het maaiveld al begint, wordt de stam ernstig misvormd (verdikte voet, afgeplatte stam). Begin juni stonden de bomen met
sterk beschadigde stammen slecht in blad; dit was klein en geelgroen van kleur. Bomen met in geringe mate beschadigde stammen vertoonden geen afwijkingen in bladbezetting en bladkleur.

Zu,aar bescbadigde stamaoet

Gezien de aard van de symptomen, gezien ook het feit dat tot
dusverre geen relatie met mikro-organismen of insekten is gevonden (mondelinge mededeling ir. R. Koster, ,,De Dorschkamp"), moÊt aan een fysiologische oorzaak worden gedacht.
Het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ,,De Dorschkamp" heeft, in samenwerking met Nederlandse en buitenlandse instituten, de kwestie in onderzoek.
Het veelvuldig voorkomen van de symptomen bij de 'Rap'
waarvan de oorzaak tor op heden niet bekend is, leidde ertoe
dat de NAKB na overleg met andere instanties h 1975 de uit-

gifte van stekken van dit ras aan de boomkwekers staakte.
Desondanks zijn momenteel nog steeds planten van 'Rap' in de
handel. De NAKB kan namelijk wel de verkoop van stekken
afkomstig van het eigen vermeerderingsbedrijf staken maar bezit niet de bevoegdheid de teelt van planten uit door de NAKB
geleverde stekken en uit stekken van onder haar kontrole zijnde
moerplanten van boomkwekers te verbieden. Alle op de kwekerij aanwezige planten van toegelaten rassen moeten, indien ze
aan de eisen voldoen, door de NAKB worden gewaarmerkt. De
waarmerking kan alleen worden beëindigd indien een ras officieel uit het verkeer is genomen.
Het aantal planten van de 'Rap' dat in de laatste jaren gewaarmerkt is, is gering (NAKE). In het plantseizoen 1974/1975,
dus voor het staken van de stekuitgifte werden 8400 planten
gewaarmerkt, in het seizoen 1975/1976 en 1976/1977 bedroeg
dit aantal nog resp. 1700 en 2700 stuks, ten dele op de kwekerij
van de RIJP in Oostelijk Flevoland.

Het nog langer aanplanten van 'Rap' moet echter dringend worden ontraden. Het is bovendien gewenst dat dit ras ondanks
zijn grote groeikracht, op korte termijn uit het verkeer wordt
genomen.
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Gewichtvan populierehout als handelsmaal

I

T. Winkelman
doktoraalstudent bosbouw, Landbouwhogeschool, Wageningen

In het kader van de bosbouwstudie aan de Landbouw

}Ioge-

school werd als doktoraalvak Houtmeetkunde voor de Stichting
Industrie-Hout een oriënterend onderzoek gedaan naar het verband tussen gewicht en volume bij populier. Hieraan verbonden
werd een literatuur-onderzoek naar het gebruik van houtgewichten als handelsmaat, dat zich toespitste op Noord-Amerika en

ril7est-Europa.

Gaarne dank ik ir. P. G. de Vries, docent Houtmeetkunde en
Bosinventarisatie aan de Landbouw Hogeschool, voor zijn hulp
bij de opzet en uitwerking van dit onderzoek en voor het beschikbaar stellen van literatuur. Tevens wil ik bedanken de heer
H. \7. Kolster van de Stichting Industrie-Hout en de medewerkers van Foreco bij de Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek,

waar het onderzo:k werd uitgevoerd, voor hun hulp tijdens her
praktische gedeelte van dit onderzoek.

Literatuur-onderzoek
Het gewicht van hout wordt al lang als handelsmaar gebruikt.

In vroeger eeuwen vooral voor brandhout, tegenwoordig in vele
delen van de wereld voor papierhoutsortimenten, en plaatselijk
ook voor soÍtimenten waaraan meer kwaliteitseisen worden gesteid, als zaag- en fineerhout.
Dat men rond 1950 vooral in Noord-Ámerika en rVest-Europa
voor papierhout begon over te Baan van volume- op gewichtmeting werd veroorzaakt door het steeds duurder worden van
de voiumemeting (stijgende loonkosten), die bovendien voor
l.ret betreffende sortiment niet al te nauwkeurig was (grote partijen dun en krom hout), terwijl het hout zelÍ geen hoge waarde
had. Gewichtmeting is sneller en eenvoudiger uit te voeren, en
bovend ien nauwkeuriger.
Vele faktoren kunnen, binnen één soort, het gewicht van hout
beïnvloeden, waarvan echter het vochtgehalte de belangrijkste
is. In Noord-Amerika wordt in de meeste gevallen mer dir
vochtgehalte geen rekening gehouden, in tegenstelling ror \íesrEuropa, waar vochtgehaltebepaling een wezenlijke rol speelt bij
de verhandeling van hout naar gewicht.
Geu,ichrmeting per u,eegbttg
uoercn, Direkt na de lossing
I ege aracbtu'agen bepaald..

is eenuordig, snel en nauukenrig dt

uat het hott pord, ltet geuicht aan

te
de

In Amerika is het versgewicht de

handelsmaat.

Dit

is mogelilk

doordat het hier bijna altijd grote partijen van grote leveranciers
betreft, die het gehele jaar door kort na de velling bij de verwerkende industrie worden aangevoerd, bovendien meestal af-

komstig uit grote uniforme bosgebieden. Is het noodzakelijk uit
het gewicht het volume te bepalen, dan worden hiervoor eigen
omrekeningsfaktoren berekend aan de hand van steekproeven.

Door wetenschappelijke onderzoekers zijn regressievergelijkingen ontwikkeld om her verband tussen gewichr en volume te
bepalen en er is een komputerprogramma beschikbaar, waarmee
eike leverancier en afnemer zijn eigen gegevens in deze vergelijkingen kan inpassen. De omrekeningsfaktoren kunnen zowel
voor het gehele iaar geldig zijn, als voor bepaalde perioden in
het jaar. In Noord-Amerika wordt naast papierhout ook zaagen fineerhout bij gewicht verkocht.
In \fest-Europa wordt (uitsluitend) papierhout verhandeld op
basis van drooggewicht. Hiertoe dient dus het vochtgehalte, en
daarmee het droge-stofgehalte, van een partij hout bepaald te
worden. Dit is noodzakelijk omdat het hier meestal hout betreft
dat na de velling enige tijd heeft gelegen, en daardoor vocht, en
dus gewicht, heeft verloren. De meest verbreide methode is die,
welke in de Duitse literatuur bekend staat als de ,,Noorse me-

thode". Hierbij wordt met behulp van een kettingfrees

een

steekproef van houtspanen uit elke partij genomen, waaraan het
vochtgehalte wordt bepaald door droging tot konstant gewicht.
Hiermee wordt het gewicht van de lading dan omgerekend naar
drooggewicht. Evenals in Amerika wordt ook in rilíest-Europa

gebruik gemaakt van omrekeningsfaktoren van gewicht naar
volume.

Praktisch onderzoek

Hierbij werd het verband tussen versgewicht en volume bij populier onderzocht, in relatie tot kloon, veilingstijdstip en ligtijd.
Van een aantal partijen hout, waarvan herkomst, vellingsdatum,
etc. bekend waren, werden het gewicht en het volume bepaald.
Voor de volumemeting werd gebruik gemaakt van de waterverdringingsmethode: Een ondergedompeld stuk hout ondervindt van het water een opwaartse kracht gelijk aan het gewicht
van het verplaatste water, welk gewicht in getalswaarde gelijk is
aan het volume van dat water (soortelijk gewicht
- 1), en dus
aan het volume van het hout. Hierdoor worden alle onregelmatigheden in de stam meegemeten. Per partij werd vervolgens
door deling de verhouding russen gewicht en volume bepaald.
Daarna werden voor 'Robusta' en 'Tardif de Champagne', van
welke klonen de meeste partijen waren gemeten, regressievergelijkingen ontwikkeld, die het verband aangeven tussen de gewicht-volume verhouding en de ligtijd van het hout. 'Robusta'
werd hiertoe geplitst in 3 groepen: 'Robusta' le duuning voorjaarsvelling, 'Robusta' 2e dunning vooriaarsvelling en 'Robusta'
2e dunning wintervelling. Voor 'Tardif de Champagne' betrof
het steeds le dunning voorjaarsvelling. Gevonden zijn de volgende vergelijkingen:
groep

regressievergeli

j

k

ing

spreiding

ligtijden
'Robusta' 1e voorjaar
'Robtrsta' 2e voorjaar
'Robusta' 2e winter
'T. de Champ.' 1e vj.

Y-0,86$-0,0067x
Y-0,979r-0,008tx

1,5-11 weken
2,5-73,5

Y:1,0101-0,0079X r3,t-28
Y:0,8650- 0,022+3X ? -5
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R-

een indikatie in welke otde van grootte voor de beueffende
kloon de verhouding tussen gewicht en volume zal liggen. De
gevonden waarden ziin de voigende:

1i_

De uegictg l)dfl een netersttth ho*t. Tijdens het ptaátisch ondetzoek

bij de,,droge", als bij de,,natte" tueging (in de bak met
uater, recltts op de Íoto) eetzelfd.e geuicbt als ballast neegeuogen.
.taerd ràtuál

Hierin is X de ligtijd in weken en Y de verhouding gewichtvoium3 in kg Der dm3. Voorbeeld: een partij 'Robusta' 1e dun-

ning voorjaarwelling, die na de velling 4 weken in het bos
heeÍt gelegen, heeft bij a:nvoer op de fabriek een gewicht-

volumà veihouding van 0,8643 - (0,0067 x 4) - 0,8643 0,0268 - 0,8i75, oftewel 1 m8 weegt 837,5 kg.
Bij toetsing van de vergelijkingen bleek de daling van dc- gewicht-volume verhouding in de tijd voor 'Robusta' signifikant
re zljn, doch voor 'Tardif de Champagne' niet' Het is daarom
betei voor 'Tardif de Champagne' de gevonden vergeliiking niet
te gebruiken.
TeÁslotte werd nog onderzocht of de 3 Sroepen 'Robusta' statistisch gezien als één grote groeP beschouwd mogen worden. Dit
bieek binnen het onderhavige materiaal echter niet het geval te
zijn.
Een te kleine schaal van het onderzoek kan de oorzaak zijn van
het feit dat voor 'Tardif de Champagne' de regressievergeliiking
geen signifikante daling in de tijd vertoont.
Ó" t"rrrlrut.. zijn konform wat in de literatuur gevonden wordt,
namelijk dat kloon, vellingsperiode en ligtijd van invloed zijn
op de verhouding gewicht-volume. Voor 'Robusta' kunnen de 3
gèuorrden

t.gt.ttiJu.tg.lijkingen gehanteerd worden voor

be-

paling van dè gewicht-volume verhouding uit de ligtijd, waarbij
èchtei niet te ver buiten de ligtijdenspreiding in de steekproef
geëkstrapoleerd moet worden. Voor 'Tardif de Champagne' en
de overige in het onderzoek opgenomen klonen ('NL 1070"
'Dorskamp','Heidemij') geven de gevonden verhoudingsgetallen

gfoep

G:V (kgldm3)

'Tardif de Champagne' 1e voorjaar, 2 w
'TardiÍ de Champagne' 1e voorjaar,4 w
'Tardif de Chrmpagne' 1e voorjaar, 5 w
'NL 1070' le winter, 11,5 w
'Dorskamp' 1e winter, 22 w
'Heidemij' 2e voorjaar,4 w
'Heidemij' 2e voorjaar, 13,5 w

0,8199
0,1585

0,7tl1
0,7812
0,726J
0,8485
a,7169

Aanbevelingen
Op grond van het literatuuronderzoek lijkt voor de Nederlandse
sitoíi. het gebruik van de ,,Noorse methode" goede mogelijkheden te biàen voor wat betreft de verhandeling van papierhout. Tonnen droge stof ziit dan de handelsbasis' Voorwaarde
is dat de betreffende industrie over een eigen weegbrug en een
laboratorium voor de droge-stoÍbepaling beschikt.
\íenst men uit het gewicht tevens het volume af te leiden, dan
is een veel grootschaliger onderzoek dan het onderhavige-nodig.

Gedurende 1 of zeifs i iut"n zou van elke, bij een grote afnemer
aangevoetde, partij papierhodt steekProefsgewijs de gewichtvoiJme verhouding móeten worden bepaald, waarna omrekeningsfaktoren voor het hele jaar of voor perioden in het jaar te
b"ráke.r"tt zouden zijn, al dqn niet gescheiden naar kloon, dun-

ning, veilingsperiode, etc. Voor grote leveranciers als StaatsbosEeheer zouden deze onderscheiden over het jaar genomen
kunnen uitmiddelen. Mogelijk kan men zelfs komen tot omrekeningsfaktoren van drooggewicht naar versvolume.
Het lijkt zeer aanbevelenswaardig het tot nu toe gedane onderzoek uit te breiden tot meer klonen en andete vellingsperiodes'
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De aÍzet van populier en wilg in de periode 1923 tot en met 1977

H.

w. Kolster

Stichting Industrie-Hout, Wageningen

In dit artikel zullen enkele onrwikkelingen die zich in de laatsre
jaren bij de waarmerking van populier, wilg en iep hebben
voorgedaan worden besproken. In twee eerder in ,,Populier" ver-

tal planten van her voor de populierenreelt onbelangrijke

van deze houtsoorten in de periode 1950 tot en mer l9n b;handeld (Kolster 1968, 1974).
Voor het verkrijgen van inzicht in de jaarlijkse aanplant van
populier en wilg en in de veranderingen die zich in het sortiment van deze houtsoorten voordoen, geeft de ,,statistiek veldkeuring en waarmerking" van de N.A.K.B. veel informatie. In
deze iaarlijkse overzichten wordt immers van deze en andere
houtsoorten het aantal gewaarmerkte planren per ras vermeld
waarbij onderscheid wordt gemaakt in één- of àeerjarig piantsoen. Vergelijking van deze gegevens over meerdere jaren geeft
aan ol en in welke mate zich veranderingen bij de atzei van

And.ere p o p uliereras t en

schenen artikelen zijn een aantal gegevens over de waarmerking

plantsoen voordoen.
Tot voor enkele jaren werd het door de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP) gekweekte planrsoen, dat gebruikt wordt bij de

aanleg van beplantingen in de nieuwe polders, niet door de
N.A.K.B. gekeurd. Met ingang van het seizoen 1974/1975 echter zijn ook deze planten in de keuring betrokken en in de
N.A.K.B. statistieken opgenomen. Om de recenre gegevens mer
die van vóór het seizoen I974/T975 te kunnen blijvèn vergelijken worden de gegevens van de RIJP in dit artikel apuriuermeld.

Naast de gegevens over populier en wilg iijn in dir artikel ook
die van de iep vermeld omdac in de zestiger jaren werd vermoed
dat de sterke afname van het aantal gewaarmerkte populieren
ten dele samenhing mer een toegenomen belangsáliÀg voor
1epen.

De door de NAKB gepubliceerde gegevens geven geen

anrwoord op de vraag wi: de afnemers van het plantsoen zrjn en
hoeverre zich hierbij wijzigingen voordoen. Deze vraag is alleen

a

Het aantal gewaarmerkre planten

In tabel 2 is het aantal

gevtaarmerkte populieren en her perceorage éénjarige planten vermeid waarbtj de eksport, althans voor
zover bekend, buiten beschouwing is gelaten. In onderdeel Á

zijn,de planten vermeld die bij de boomkwekers zijn gewaarmerkt en in onderdeel B de door de RIJP gekweekte pluntett.
Onderdeel C geeft het totale aantal gewaarmerkte populieren
weef.

2 Het aantal bij boomku,ekers en RIJp geuaarnetkte één- en
meer'jarige popxlieren en lset percentage één.jarige plartten aanal beï
seizoen 1972/1973. Geëksporteerde planten ziji btiten beschoau,ing
Tabel

geldten,

Aantal gewaarmerkte planten

Seizoen

À

1972/r973
r973 /r91 4
r97 4/ 197 5
r915/1916
1976/ r977

B

éénjailg meerjarig totaal

/6 êênjailgeplarten

r3i.100

63
58

122.800
103.000
99.200
100.000

79.400
87.500

99.900
80.300

7).100

1973/r974
r97 4/ r91

5

r975/r976
/ 1977
Tot. aantal

197 6

1972/1973
1973

/r97 4

1t6.700
I r6.100
134.900
141.800
100.300

wachting van de werkgroep ,,Planrsoen en Rassen" van de NpC,

dat de belangstelling voor P. canescens zal verminderen is bewaarheid geworden. Na een sterke stijging van het aantal jaarli.fks gewaarmerkte planten ror en mer het seizoen L973/1974
is dit aantal sindsdien geleidelijk gedaald (zie tabel 1). Her aanTabel

I He, d.rntal

gewaarmerAte P, canescens en P. alba'Raáet' aanaf

l:et seizoen 1972/197 3.

Seizoen

Áantal gewaatmerkte planten van
P. canescens

éénjarig meeriarig

1972/r973

totaal

250.400
238.900
231 .900
241.O00

119.100

96
84

83.500
91.000

3i3.900

7'

329.900
340.500
327.200
292.600

72
70

t.900

86.200

/4
68

de gegevens van de boomkwekers blijkt duidelijk dat de
vraag naaÍ populieren sinds het seizoen I972/I973 geleidelijk
is afgenomen. Het aantal éénjaige populieren is siíds tgl)/
1973 met ca. 34.000 stuks gedaald. Bij de meerjarige populieren
is na een- sterke stijging van het aantal gewaarmérke-planten
(metca. 20.000 stuks) her aantal sinds 1975 weer sterk gedaald.
De afname van her aantal gewaarmerkte populieren hanlt waarschijnlijk nauw samen mer de sterke stijging van dJ grondprijzen.
De gegevens van de RIJP geven aan dat, na een vrij sterke stijging van het aantal door haar gekweekte populieren, in hér
seizoen L976/I977 een sterke daling van hèt àantal éénjaige
planten is opgetreden. Het aantal meerjarige planren, voornamelijk'Zeeland' en 'Oxford', is in dat seizoeÀ
zeer srerk gestegen. De daling is zeer waarschijnlijk het "lhter
gevolg van de tÀvan ons land.

b

62.100

1.t00

r975/r976

6J.100

3).100

n.400

1.994

27.800

t.5 00
13.900

1.999

j.99i

1976/1977

22.200
26.100

6.2i7
).400
3.900

2.100

6.400

5

r975/r976

r02.600

éênjarig meetjarig totaal

67.ooo

197 5

5

bij de bosaanleg. Desondanks
blijft de RIJP met 120.000 planren de grootste populierenteler
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t47.t00
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De in het novembernummer van ,,Populier" 1974 geuite vel-
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120.800
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4.100

r9t 6 / 1977
200.J00
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1) ekskl. P. canescens en P. alba'Raket'

andere populiererassen omvar.

21j.100

R1/P

1972/1973

C

1)

Boomkuekerc

te beantwoorden door boomkwekers en gÍore afnemeis van populier, wilg en iep periodiek te enqueteren. Bij het verzamelen
en uitwerken van gegevens van enkele proefenquerei is gebleken dar de plantsoenmarkt een gekompliceerd geÀeel vormi.
De populieren zijn in rwee groepen onderverdeeld en wel in de
groep P. canescens en P. alba 'Ráket' en in een groep die alle

ras

P. alba 'Raket' blijft, aÍgezien van een sterk vermindeid" vruug
in het seizoen 7971i1.976, vrij konstant.

38
2.495

1.100
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Het aantal geplante populieren
Aan de hand van de beschikbare gegevens over de waarmerking
en de im- en eksport van populieren kan worden vastgesteld dat
her aantal populieren dat voor aanplanr in Nederland buiten de

8t
IJsselmeerpolders is aangekocht in de afgelopen jaren met ca.
60.000 stuks is gedaald (zie tabel 3). De daling treedt voornamelijk op bij de éénjarige populieren. De schommelingen bij de
aanplanr van meerjarige planten zijn in het algemeen kleiner,
alleen in het seizoen 1974/1975 is het verkochte aantal opvallend grorer. Het totaal aantal planten dat in de laatste twee seizoenen is verkocht, is ongeveer gelijk gebleven.
In tabel 4 is het aantal één- en meerjarige populieren vermeld
dat in de periode 1973 r./m 1977 in de IJsselmeerpolders is
aangeplant; de aangekochte planten zijn bij deze gegevens inbegrepen. Het aantal populieren is in het seizoen 1976/1917
met 21.000 stuks gedaald.
Tabel

3 Áantal in

Nederland. baiten de Usselnteer|olders ge4ldnte

PoPalieren.

Gewaarmerkte populieten + import
- aankoop voor IJsselmeerpolders

Seizoen

r972/r97i
t-3/r974
197 4/r97 5

19

r975/r976
r97

6

/ 1977

-

meerjarig

totaal

146.700
104.300
110.600

85.000
87.800
100.300
81.000
79.200

2J1.7 00

r92.r00
2r0.900
1

zal enerzijds samenhangen met de bestemming van het
plantsoen (relatief veel bos) en het soort afnemers en anderzijds
bepaald worden door de groeikracht van de bomen (lange éénjarige planten). in tabei 6 is het percentage één- en meerjarige
planten in het seizoen 1976/1977 (ekskl. RIJP) opnieuw weergegeven waarbij de populiererassen samengevoegd zijn tot verschillende groepen.
Het kleinste percentage ééniaige planten (48 %) wordt bij de
,,oude" euramerikaanse rassen gevonden, bij de andere populieren bedraagt dit percentage gemiddeld 75 7o.

6 Het pelcentdge één- en meerjarige planten per groep Popnliererassen (eks kl. RIIP) in ltet seizoen 1976/1977.
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Zwarte balsempopulieren 1972
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Aantal in de lJssebreerpolders geplante popilieren.
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4.r00

rt2.800

3.800

138.400
146.500
149.600
123.900

t.900

d

c

Plantsoensoort
Uit de gegevens in de rechterkolom van tabel 2

Gewaarmerkte rassen per groep

Door de introduktie van nieuwe rassen in 1967 en 1972 hebben
zich in het handelssortiment grote verschuivingen voorgedaan
(zie figuur 1). Uit deze grafiek biijkt eveneens dat het Percentage gewaarmerkte planten van 'Robusta' | 'Zeeland' tot en

blijkt dat bij

de

boomkwekers her percentagè éénjarige populieren varieert van
5l tot 63 /o (gemiddeld 57 d/o).In de periode 1967 ilm 1969
bedroeg het percentage éénjarige populieren slechts 40 /6, in d,e
periode 1970 t/m 1972 daarcntegen 66 /6.8r is dus sprake van
een rop in L970-I972 en van een daling sinds 1972. Dic kan
het gevolg zijn van relatief minder bosaanleg en meer aanleg
van weg- en grensbeplantingen. Bij de RIJP wordt voornamelijk
éénjarrg plantsoen gekweekt, meer dan 95 /o van alle gewaarmerkte planten. In het seizoen 7976/1977 is het aantal meerjarige planten sterk gestegen, afgewacht dient te worden of deze
tendens zich in de toekomst zal voortzetten.
Van de nieuw snelgroeiende rassen worden aanzienlijk méér
éénjarige planten verkocht dan van de,,oude" rassen die al voor
1967 in de handel waren. Dit blijkt duidelijk uit de gegevens
van tabel 5 waarin de rassen in vier groepen zijn onderverdeeld.

mer her seizoen 1968/1969 sterk is gestegen, vooral dootdat een
aantal andere rassen uit het toenmalige sortiment zeer gevoelig
bleek te zijn voor Marssonina, waardoor hun aanplant sterk afnam. Door de introduktie van nieuwe tegen ziekte zeer weinig
of niet gevoelige rassen is dit percentage gedaald. In de laatste
jaren neemt het marktaandeel van 'Robusta' en 'Zeeland' toe als
dat van de nieuwe klonen afneemt en omgekeerd. Deze schommelingen worden veroorzaakt door wijzigingen in vraag en afnemers; zo planten vooral Semeenten 'Robusta' of 'Zeeland' aan
en dan hoofdzakelijk meerjarig plantsoen.
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oude rassen
nieuwe rassen 1967 86,9
nieuwerassen 1972 83,2
diversen
31,6

49,7

3r,5
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48,7

71,6

64,8

82,6

7

18,1

85,7

9r,7

76,6

tr,6
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6),5

Oude rassen:'Zeeland','Robusta','Heidemij','Gelrica','Marilandica',
'I 214', 'HarÍf', 'Tardif de Champagne', 'Serotina', 'Lóns'.
Nieuwe rassen 1967: 'Dorskamp', 'Flevo', 'Geneva', 'Oxford', 'Andtoscoggin'.

Nieuwe tassen 79J2: 'Florence Biondi', 'Agathe F', 'Spijk', 'Barn',
'Donk', 'Rap', 'Rochester', 'Blom', 'Heimburger', 'Fritzi Pauley'.
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Fig. 1 Het percentage bif de boomkwekers gewaarmerkte planten

(ekskl. P. canescens en P. alba) van de ,,oude" (A) en nieuwe tassen
(1961 en1972) (B) en het marktaandeel van'Robusta'f 'Zeeland' (C)'
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In tabel 7 is het

dhoil. l0r Lu4$ulgewd<h.o

percentage planten per groep (,,oude" en ,,nieu-

we" rassen) vermeld die sinds het seizoen 1972/1973 door de
NAKB bij de boomkwekers zijn gewa{merkt. Tot de groep
,,oude" rassen zijn ook die van P. nigra (Europese zwarte popu-

ÍN.Á"K8.1.

9 Het aandeel. aan geku,eekte populieren bij de RUP tan
ll/e:tanerikaanse balsentpopilieren en aan balsetnpopilieren ter-

Tabel.

a

tuailte rds!é.tt
b nietue etranterihaanse

ras-ren.

lieren) gerekend. Het aandeel van deze rassen, voornamelijk

Se:zoen

Áandeel (7o) aan

'Vereecken', bedroeg gemiddeid 0,5 Vo. Planten van de in 1975
in de handel gebrachte nieuwe P. nigra rassen (Anonymus, 1975)
zijn voor het eerst in het seizoen 1976/1971 gewaarmerkt; het
percentage planten is nog zeer laag (0,3 %). Het gebruik van
,,oude" rassen is in de laatste jaren weer roegenomen. Dit zal
o.a. het gevolg zijn van de afgenomen vraag naat vooral één jarig
plantsoen voor de aanleg van nieuwe beplantingen door parti-

1912/1973
1973 / 191 4
r97 4/ 197 t
1915/1976
r97 6/ 1917

13

28

JI

21

44

27

kulieren en een naar verhouding toegenomen .vÍaag door

ge-

meenten.

Tabel

7 Het percentage

geuaarmerÈte popilieren per groep, gekueekt

door boomku,ekers.
Percentage gewaarmerkte planten

Groep

rgt2/73 r973/74

rassen

oude
nieuwe rassen
nieuwe rassen

diversen

t6,7

,9,9

35,2
1972 7,4
0,7

28,6
10,6
o,9

1967

tgtllts tgtVte

t976t',t

13,6
29,7

61,8
23,9

rc,6

56,6
24,1
18,9

14,1

Het percentage populieren per groep dat door de RIJP in
periode I973

tor. en

met 1977 is gekweekt, is vermeid in rabel

de
8.

Het percentage oude rassen was in de laatste drie seizoenen
ca.30 7o en in het seizoen 1972/1973 en 1973/1974 ca.40 7o;
het betreft voornamelijk planren van 'Robusra' en 'Zeeland'.
Ongeveer 60 à 70 /6 van de populieren bestond uit planten van
de nieuwe rassen. Bij de RIJP deden zich in de afgelopen jaren
ook binnen het sortiment van de nieuwe rassen opvallende verschuivingen voor. Het aandeel van de \Testamerikaanse balsempopulieren en aan balsempopulieren verwanre rassen is na een
vrij sterke stijging geleidelijk afgenomen terwijl het percenrage
nieuwe euramerikaanse rassen steeg (zie mbel 9). Deze verschuiving in het sortiment deed zich niet voor bij de door de NAKB
gewaarmerkte populieren op de andere boomkwekerijen: het
percentage \Testamerikaanse balsempopulieren en aan balsempopulieren verwante rassen bedroeg in de periode 1973 t/m
1977 gemiddeld 28 % en bij de nieuwe euramerikaanse popu-

lieren 14 7o.

e

Áanplant van oude en nieuwe rassen

Het aantal buiten en in de IJsselmeerpolders geplante populieren is reeds in abel 3 en 4 weergegeven. De gegevens over de
eks- en imporr en de voor de IJsselmeerpolders bij de boomkwekers aangekochte planten zijn vermeld in tabel 10.
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Percentage gewaarmerkte planten

rassen

15

meerjarige populieren. Er moet op worden gewezen dat de imen eksportcijfers waarschijnlijk niet volledig zijn.
De in tabel 7 en 8 vermelde percentages geven niet de verhouding weer waarin de verschillende groepen populieren buiten en
in de IJsselmeerpolders zijn aangeplant. Tabel 7 geeft in dat
verband te veel aan, tabel 8 re weinig. De geëksporteerde en de
voor de IJsselmeerpolders aangekochte populieren zijn namelijk
nog bij de in tabel 7 vermelde percenrages inbegrepen terwijl
ook de geimporteerde planten buiten beschouwing zijn gelaten.
Het percentage planten van de oude en nieuwe rassen zoals ze,
na verrekening van de in tabel 10 vermelde gegevens, in de
periode I973 t/m 1977 buiten en in de IJsselmeeroolders zijn
aangeplant is vermeld in tabel 11. De verschillen ten opzichte
van de in tabel 7 en 8 vermelde percenrages zijn in het algemeen gering (maks. 5 %); in het seizoen 1975/L976 bedroeg
het verschil bij de buiten de IJsselmeerpolders aangeplanre populieren 13 7o als gevolg van de zeer grore eksport. In de lJsselmeerpolders zijn in de genoemde periode veel meer populieren
van de nieuwe rassen aangeplant dan op het oude land.

1972/73 191J/74 1974/75 r97)/76 r976/77
oude
nieuwe rassen
nieuwe rassen

j0

21

De geëksporteerde populieren bestonden geheel of ten dele uit
planten van de nieuwe rassen; hoofdzakelijk \(/estamerikaanse
balsempopulieren en aan balsempopulieren verwanre rassen
worden geëksporteerd. De aanzienlijke imporr van hoofdzakelijk
éénjarige populieren in het seizoen 1.972/L973 (25.000 éénjarige en 5.600 meerjarige planten) is zeer waarschijnlijk het
gevolg geweest van een te klein aanbod. Door de slechte weersomstandigheden was in het voorjaar van 1972 een grote uiwal

geruaarmerkte popalieren per groep, geAtueeÈt

door d.e RIJP.
Groep

42

bij de stekken opgetreden.
De import in het seizoen l9l4/197t bestond voor 81 /o uit
éénjarig plantsoen; 807o tran deze populieren bestond uit'Robusta'. Het in de andere jaren geïmporteerde plantsoen betrof
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Tabel 11 Het pelcentdge aangeplante pop*lieren aan' de oràe
nie*ue rassen bsitefl (A) en in de lJsselmeerpolders (B).
Groep

Percentage planten peÍ groep

en Tabel 12 Het

in het seizoen

1972/t) 1973/74 1974/75 r975/76
60,2

63,7

r8,9
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65,3
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14,7

B
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44,4

29,2

27,3
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nieuwe rassen
(1961 en 19,-2)

62,8

55,6

70,8

1)1

71,0

f

Aantal gewaarmerkte planten

Seizoen

1976/77

A
oude rassen
nieuwe rassen
(1967 en 1972)

aantal bij de boomkuekers geuaarmeráte uilgen aanaf

bet teizoen 1972/ 1973.

Bestemming van het plantsoen

De bestemming van de verkochte populieren is erg moeilijk
vast te stellen. In de inleiding is gesteld dat uit de NÁKBstatistieken niet blijkt wie de afnemers van her plantsoen zijn
en dat alleen een enquête inzicht hierin zou kunnen bieden.
Over de iaren 7971, 1972 en 1973 zijn van enkele grote populierenkwekers en afnemers van planrsoen gegevens verkregen
over de verkoop respektievelijk aankoop van populieren. In dize
steekproef was ca. 45 7o van de in die jaren gewaarmerkre planten betrokken, een percentage wat overeenkomt met ongeveer
100.000 planten per jaar.
Ongeveer 65 7o van de populieren werd verkochr aan parrikulieren, gemeenren en instellingen, ieder met een aandèel van
ca. 20/6. Het percentage planren daalde in de periode 1971L973 alleen bij de pardkulieren en wel van 29 naar 12/o.Tot
de instellingen behoorden o.a. renrmeesterkanroren, verzekeringsmaatschappijen en de Provinciale \(/arersraar van één pro.
vincie. Het marktaandeel van het Staatsbosbeheer en Heidèmij
Nederland BV bedroeg 20 %. De eksport was gering, minder
dan I Vo van de in de steekproef beuokken planren. Het percentage door aannemers aangekochte populieren bedroeg gemiddeld 8 7o; het zelfde percenrage werd gevonden uoor rusèn
de kwekers verhandelde planten.
Uit de gegevens van de proefenquête is verder het volgende
naar voren gekomen:

a De bestemming van het door partikulieren aangekochte
plantsoen is niet bekend (bos-, erf- of éénrijige beplanting,
nieuwe- of herbeplanting).
b De bestemming van de door rentmeesterkantoren gekochte
planten en de bij de onderlinge handel russen de kwekers betrokken populieren is zeer moeilijk te achterhalen. Her zelfde
geldt voor de door Heidemij Nederland BV en door aannemers
en tuincentra gekochte populieren. Deze planten kunnen zowel
geëksporteerd zijn als bijvoorbeeld uitgeplant bij partikulieren,
gemeenten, waterschappen en in ruilverkavelingen.
c De door het Staatsbosb_eheer gekochre populieren kunnen
zowel voor Rijkswaterstaat, Provinciale warersraren als rekreatieschappen bestemd zijn geweest maar ook zijn uitgeplant in beheersobjekten van Staatsbosbeheer.
Uit gesprekken is bovendien gebleken dat veel kleine populierenkwekers planten aan in de omgeving wonende partikulieren
verkopen, verder dat bij verkoop op inschrijvingen vaak handel
tussen de kwekers onderling plaats vindt indien één van hen
bepaalde rassen of de gewenste maten niet voorradig heeft.
Het gebruik van de gegevens uit NAKB-statistieken voor berekeningen in hoeverre her populierenareaal sinds de laatste
Bosstatistiek is toegenomen is daarom een riskante bezigheid.
Witg
Het aantal gewaarmerkte wiigen is in de laatste jaren sterk toegenomen (zie tabel 12). Ook in de voorafgaande periode (1968
t/m L972) was reeds een roename gekonstareerd (Kolster 1974).
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Het kleine aantal éénjatige wilgen in het seizoen 1972/Lg73 is
niet het gevolg van een verminderde vÍaag maar van een klein
aanbod, veroorzaakt door een zeer grore uirval van de stekken
als gevolg van slechte weersomstandigheden. De stijging van
het aantal geplante wilgen vindt voornamelijk plaats bij het

meerjarig plantsoen.

Het aantal bij de RIJP gekweekte wilgen nam in de afgelopen

jaren eveneens toe
24.200 st.).

(in 1973/1974

ca.

I9J00

sr..,

jn 1976/1977

Binnen het wilgesortiment zijn in de laatste jaren opvallende
verschuivingen opgetreden (zie tabel 13). Her marktaandeel van
de voor watermerkziekte zeer gevoelige S. alba 'Liempde' neemt
nog steeds af en dat van de 'Belders' blijft vrij konstant (ca.
30 %) Het percentage gewaaÍmerkte 'Liempde' bedroeg in her
seizoen 1976/1977 ca. I7 7o.
De door Geesink in de handel gebrachte wilgerassen 'Barlo',
'Bredevoort', 'Het Goor' 'Lichtenvoorde' en'Lievelde' hebben in
de laatste jaren een marktaandeel van gemiddeld 33 %o; van
deze rassen zijn de 'Barlo' en 'Lichtenvoorde' het meesr gevraagd.
In 1968/1969 werden ca. 800 planren van de door Geesink geselekteerde rassen door de NAKB gewaarmerkt, in her seizoen
1976,/7977 waren dit er ca. 30.000.
h L975 heeft de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen besloten de 'Tinaarlo' in de

NAKB keuring op re nemen (Ánonymus, 1975); planten van
dit ras zijn alleen in het seizoen 7976/1977 bij de RIJP gewaarmerkt.

De sterke uitbreiding van het aantal gewaarmerkte wilgen is
niet zonder risiko's daar over de gevoeligheid voor watermerkziekte van de nieuwe rassen zeer weinig bekend is. Zo lang niet
bekend is welke rassen voor deze ziekre resistent zijn is een beperking van de aanplant wenselijk. Her gebruik van de rassen
S. alba 'Calva' en 'Liempde' moer in ieder geval worden afgeraden daar met zekerheid bekend is dat ze gevoelig voor deze

gevaarlijke ziekte zijn.
rep

In de laatste jaren is als gevolg van de herleefde iepziekte de
vÍaag rtaar iepen zeer sterk afgenomen, in vier jaar met meer
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Tabel

14 Het aantal

gewaarmerkte iepenranal het seizoen 1972/1973

Aantal gewaarmerkte planten

Seizoen

éênjarig

meeriarig

totaai

r972/r973

97.400

6r.400

r97t/1916

32.500 t)

128.100
124.400
85.300

225.1O0

r973 /r97 4

69.900

1.02.J00

r97 6/ 1977

24.100

r97 4/ 197 5

26.000

185.800
111.300

1)

inkl.

2)

inkl. 21.700 planten van J nieuwe

1)

%.400 2)

68.700

6.800 éénjarige planten van 3 nieuwe rassen
rassen

dan i25.000 stuks (zie tabel 14); het aantal gewaarmerkte planten ligt momenteel weer op het niveau van het seizoen 1967 /
1968.Deze afname heeft echter niet geleid tot een gtotere vraag
naar populieten daar het aantal gewaarmerkte planten van deze
houtsoort eveneens is teruggelopen (zie tabel 1 en 2); evenmin
blijkt uit de NAKB gegevens een opvallend grotere vtaas naat
essen, esdoorns of linden. De konklusie moet zijn dat over het
algemeen minder wordt geplant; wellicht zou zonder achteruitgang van de iep de daling van het aantal geplante populieren
nog veel groter zijn geweest.
Dàsterke daiing van het aantal iepen, in vier jaar met meer dan
125.000 st., wordt niet gekompenseerd door een evenredige toename van het aantal wilgen. De verklaring hiervoor kan misschien ten dele gezocht E'orden in de sterk verminderde eksport
van iepen. De mogelijkheid bestaat dat met de introduktie in
1975 van de drie nieuwe rassen 'Zobel', 'Dodoens' en 'Plantijn'
(Heybroek, I976), die minder gevoelig voor de nieuwe variant
van de iepziekte zljn, aan de sterke afzetdaling een eind is gekomen. In tabel 15 is het percentage gewaarmerkte iepen gesplitst naar rassen vermeld; in het seizoen 1976/1977 behoorde
23 7o van de planten tot de drie nieuwe rassen.
Tabel

15 He, percentage

geuaarmerhte iepen, gesplitst nddr rítssen.

Percentage gewaarmerkte planten

Ras

1970/ 1971/ r972/

197r 1972
Vegeta
Commelin
Groeneveld
Diversen

L973

1973
r97 4

/ r974/ r975/ r976/
1971 1976

46

jj

2l

19

zz

4>

t2

,6

t6

17

)4

43

6

2

1

8

rj

1

2

j4

t6
i9
38

71)

1977

t6
29

j2

2jl

r7 'Zobel' , 'Dodoens' en 'Plantijn'

Samenvatting en konklusies
1 Bij populier is het aantai gev/aarmerkte planten voor binnenlands gebruik sinds het seizoen 1972/1973 vrij sterk gedaald. Bij de RIJP is in het seizoen 1976/1977 een sterke daling
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o
o
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van her aantal gekweekte planten oPgetreden. Ook de belangstelling voor het aanplanten van abeel (P. canescens) is de laatste
jaren afgenomen.
2 Na een sterke stijging van het aandeel van éénjarig plantsoen in het totale sortiment (van gemiddeld 38 naar 66 %) 1s
in de afgelopen 4 jaar dit percentage met ca. I0 /o gedaald.
3 Yan de oude, voor 1967 in de handel zijnde euramerikaanse
rassen, worden aanzienlijk meer meerjarige populieren gewaarmerkt dan van de nieuwe rassen. Door de RIJP worden voornamelijk êénjarige planten gekweekt.
4 Het percentage ,,oude" Íassen dat buiten de lJsseimeerpolders wordt aangeplant neemt in de laatste jaren weer geleidelijk
toe. Bij de RIJP is het gebruik van de ,,nieuwe" rassen toegenomen waarbij een verschuiving optreedt ten gunste van het gebruik van euramerikaanse rassen.
5 De daling van het aantal buiten de IJsselmeerpolders geplante éénjarige populieren en de stijging in het gebruik van
oude rassen duiden op veranderingen in de afzetmarkt. Als gevolg van de sterke stijging van de grondprijzen neemt de animo
van partikulieren om populieren te Planten af, waardoor het
aandeel van de overheid toeneemt (rijk, provincies en gemeenten). Een andere faktor, die de uitbreiding van het populierenareaal afremt, is de herplantplicht, die schadelijker wordt naarmate de ptljzen van landbouw- en bosgrond verder uiteenlopen.
6 Uit de gegevens van de proefenquête naar de afnemers van
populiereplantsoen is gebleken dat het gebruik van de gegevens
uit de NAKB-statistieken voor berekeningen van de uitbreiding
van het popuiierenareaal onder het grootst mogelijke voorbehoud moet gebeuren.
7 Het gebruik van wilg neemt nog steeds toe. Dit is niet zonder risiko's daar over de mate van gevoeligheid voor watermerkziekte van de nieuwe wilgerassen zeer weinig bekend is. Een
beperking van de aanplant van wilg is daarom zeet wenselijk.
Nagegaan zal moeten worden wie de afnemers van wiig zijn om
deze voor de eventuele gevolgen te waarschuwen.
8 De aan het eind van de zestiget en in het begin van de ze-

ventiger jaren gekonstateerde opzienbarende stijging van het
aantal gewaarmerkte iepen is, als gevolg van de herleefde iepziekte, gevolgd door een even spektakulaire daling.
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Ornvorming van griend in populierenbos

/

Werkgroep ,,Teelt" van de NPC

Omvorming van griend in populierenbos is een aktueel onderwerp. De oppervlakte griend, die thans nog in eksploitatie is,
bedraagt maksimaal 2300 ha. Daatnaast is een opDerviakte van
ca. 2000 ha griend niet meer in eksploitatie. Deze grienden zijn
in slechte staat. Hun omvorming tot populierenbos is in de
meeste gevallen het overwegen waard.

Op verzoek van de Nationale Populieren Commissie heeft de
\íerkgroep ,,Teelt" na overleg met een aantal deskundigen de
volgende tekst opgesteld. De ervaringen en gegevens van de
leden van de werkgroep en van anderen zijn hierin verwerkt.
De kennis van de werkgroep is niet toereikend voor het schrijven \ran een handleiding. Het onderwerp leent zich hiervoor
trouwens ook niet.

Bij de omvorming van griend in populierenbos doet zicl.r

een

aantal vragen voor, die men zorgvuldig dient te overwegen. De
volgende tekst kan er wellicht toe bijdragen dat een doelmatige

Een griend, dat nog

in eksploitatie

is, is

genakkelijker in PoPrlierenbos

ont te t,ornerl

werkwijze wordt gekozen.

I
a

Bestaande toestand

Indien cle griend nog irt. eksploitatie lr (snijgriend in éénjarige, hakgriend in twee- tot vieriarige eksploitatie), is de omvorming tot populierenbos veelal makkelijker en goedkoper
uitvoerbaar dan indien de eksploitatie al jaren gestaakt is. De
omvorming van snijgriend is in het algemeen eenvoudiger dan
van een hakgriend.
b Inclien. cle gried r.iet rneer ir. eksploitatie is dan is het noodzakelijk de griend volledig of plaatselijk af te zetten voordat
men er populieren gaat planten. Afzetten van een oude verwaarloosde griend kost echter geld, terwijl voor bruikbaar griendhout geld kan worden ontvangen.

De kosten van omvorming tot populierenbos kunnen daardoor
sterk uiteenlopen.

2

Omvorming in handkracht of mechanisch

Dit hangt af van:

van de slagmaaier. De meeste grienden zijn echter voor de slagmaaier niet toegankelijk (zie punt 2).

2.2 Getleeltelijk opruimen van de stobben
De werkwijze dient erop gericht re zrjn de populieren

boven-

en ondergronds optimale mogelijkheden te geven voor

aanslag

en groei in de eerste drie iaren zodar ze dan voorgoed boven l.ret
omringende griendhout zijn uitgegroeid. Indien de groei in de
eerste jaren stagneert is er grote kans dat de beplanting mislukt.

Bij

aanplant en verzorging moet men dan ook alles doen om

groeistagnatie te vermijden. Tenzij men een bulldozer en dragline gebruikt als vermeld onder punt 2.1 kan men bij de aanleg
- in principe - op twee manieren te werk gaan:

a Met de trekker rooit men het griend in 2 m brede stroken.
Dit kan alleen als de situatie zich hiertoe leent (zie punt 2).

deze werkwijze is, dat de beplantingen in de
eerste jaren na l.ret planten goed toegankelijk blijven (voor kon-

Het voordeel van

tro1e, onkruidbestrijding, bemesting, insekten-

en wildbestrij-

a
b

ding, enz.).

onmogelijk.

worden gebruikt is de mogelijkheid om griendstoven chemisch
te bestrijden beperkt tot het gebruik van ammoniumsulfamaat.
Dit granulaat wordt op de (horizontale) zaagvlakken van de
stoven of in de gekloofde afgehakte oÍ afgezaagde stoven gelegd. Ook dit middel heeft echter een bezwaar: de damp ervan
is waarscl.rijnlijk gevaarlijk voor populiereblad, wilgen vergelen
er in ieder geval wel van. Door dit middel alleen vóór de aanleg
van de beplanting te gebruiken is de kans op nadelige gevolgen

De toegankelijkheid (sloten, greppels, e.d.).
Bodemgesteidheid (alleen hoger gelegen grienden zijn soms
toegankelijk voor trekkers).
c Stobben: leeftijd en afmetingen; zeer zware hoge stobben
die niet meer in rijen staan maken het gebruik van een trekker

Z,l

Volleclig opruimen van de stobben
sommige gevallen wordt met een bulldozer en dragline gewerkt. De bulldozer duwt de stobben uit de grond, waarna de
dragline sleuven graaft waarin de stobben onder een deklaag
van tenminste 7) cm grond worden begraven. De kosten bedragen bij een griend die is afgezet rond J 1.000,- per ha. Per dag
kan ca. t ha worden afgewerkt. Indien het griendhout niet wordt
afgezet is deze methode aanmerkelijk duurder dan I 1.000,-.
De vraag rijst of stobben die beneden de grondwaterspiegel
worden begraven niet intakt zullen blijven; voorts of geen schadelijke verdichting van de bovenste bodemlaag het gevolg zal
ztjn van deze werkwij ze. Er ztjn nog te weinig gegevens om de

In

mogelijkheden en de beperkingen van deze methode aan te
geven.

Bij de omvorming van sommige hakgrietrden, die niet op kleiof natte grond waren gelegen, is met sukses gebruik gemaakt

ltt. hanclruerk maakt men plantplaatsen van 2 x2 m, waarbij
de griendstoven worden gerooid of vlak bij de grond aÍgezaagd.
Daar het gebruik van 2-45 T ester sinds 1 juli 1978 is verboden
en glyphosaat (merknaam ,,Roundup") niet in grienden mag

b

gering.

3

Plantverband en plantgaten in grienden
Het planten van populieren in nauw plantverband (400 bomen
per ha b.v.) in griend is erg duur, behalve a) na volledige grondbewerking (zie onder 2.1) en b) bij omvorming van goede snijgrienden die nog steeds jaa_rlijks worden geoogst.
Als er geen volledige grondbewerking wordt toegePast komen
voor omvorming van hakgrienden uitsluitend wijde plantverbanden (150-210 bomen per ha) in aanmerking. De terrein-
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gesteldheid (afstanden tussen de greppels etc.) is mede bepalend
voor de ker"rze van het plantverband.
Plantgaten moeten in komklei al in de herfst worden gegraven,
zodat de zware grond uit het plantgat kan doorvriezen alvorens
geplant wordt. Als echter de kans bestaar dat de plantgaten vol-

lopen met water dient men de gaten vlak voor het planten te
maken.

4

Plantsoen

In algemene zin kan worden gesteld

dar:

Groot plantsoen meestai moeilijker aanslaat dan klein plantsoen
(vooral op droge groeiplaatsen), daarentegen wordt klein plantsoen

in hakgrienden snel overgroeid.

Bij de keuze van de afmetingen van het plantsoen is de vraag
van belang of de omvorming betrekking heeft op:
snijgriend, of

a
b

hakgriend, en voorrs:

Álhanhelijk oar de groeinelbeid

tijd uoilen

aan. de

populieren han het griend. nog

geëksploiteerd.

of de griend wel of niet in eksploitatie is en voorlopig blijft.

enige

Samenvattend kan worden gesteld dat 3 kategorieën plantmateriaal in aanmerking komen voor gebruik in griend, namelijk:

tie van het griendhout. Zijt ontwikkeling is, vooral in fors
groeiende hakgrienden (die na twee jaar ruim 3 m hoog zijn)
een race met de klok. Daarom is bij de aanleg van populierenbeplantingen in griend een zeer nauwgezette verzorging nodig.
Herhaald terugslaan van het griendhout, tenminste rondom de
bomen, is noodzakelijk. De volgende pun'ten zijnvan belang:
a Bestrijding van grassen op één m2 rondom de stamvoet, tenminste gedurende de eerste twee jaar na het planten met chemische middelen of door ondiepe bewerking. Chemische grasbestrijding met bijvoorbeeld Dalapon. Ondiepe bewerking is op
deze meestal zware gronden niet goed uitvoerbaar. De in de

4.1 Klein

plantsoen
2 m lang en een omtrek van ca. 5 cm op één meter
hoogte. Het kan alleen worden gebruikr in snijgrienden die nog
jaarlijks worden aÍgezet. Gerekend vanaf het jaar van planren
Eénjarig,

ca.

moet men het griendhout tenminste drie

achtereenvolgende

jaren afzetten, zod^t de populieren zich voldoende kunnen ontwikkelen om boven het griendhout te blijven.

4.2 Groot plantsoen
Bomen, met een lengte van 3 à 4 meter en een omtrek van ca.
9 à 12 cm op één meter hoogte, moeren worden gebruikt bij de
omvorming van hakgrienden en van sniigrienden waarvan het
gewas niet 3 jaar achtereen wordt afgezer. Dergelijk plantsoen

kan alleen (gezien de kosten) worden gebruikr in een wijd
plantverband. Vooral bomen moer men diep planten waardoor
ze goed vaststaan. Het omringende griendhour moer zeker drie

jaar achtereen jaarlijks éénmaal worden afgezet. Middelen om
's zomers dit griend dood te spuiten ztjn niet toegelaten (zie
2.2.b). Gebruikt men onder deze omstandigheden klein plantsoen dan is éénmaai per jaar afzetten van her griendgewas rondom de populieren vaak onvoldoende, rweemaal per jaar is aan
te bevelen. Ook dan blijft echter het resultaat van deze dure
werkwijze op zijn best twijfelachrig.

4.3

Poten

Het gebruik van poten is vooral op narre, laag gelegen percelen,
het overwegen waard. Ze moeten van goed, gewaarmerkt plantmateriaal zijn gemaakt en liefst dikker zijn dan het boven vermelde grote plantsoen. De aanlegkosten bij gebruik van poren
zijn veelal lager dan die bij gebruik van beworteld plantsoen,
daar voor poten geen grote plantgaten hoeven te worden gemaakt. In diepe geboorde of gestoken gaten geplant sraan poren
vaster dan groor bewotreld plantsoen. De poot dient bij voorkeur in het grondwater re sraan. Ze moeten volkomen takvrij
zijn en voor her planten worden gewaterd gedurende 72 u:ur.
De poot moer zo strak mogelijk in het gar passen. Draaien of
slingeren in het gat is ook bij dit plantmateriaal schadelijk voor
de wortelvorming.

5

Verzorging

De geplante populier moer kunnen groeien ondanks konkuren-

griendkultuur gewoonlijk roegepaste bewerking mer de zware
hak is waarschijnlijk ongunstig voor de populieJenwortels (kans
op wortelbeschadiging).
b Bemesting: Stikstofbemesting in het voorjaar van het eerste
en tweede groeiseizoen, breedwerpig op één m2 rondom de
stamvoet met 100 gram kalkammonsalpeter in het eerste en
250 gram in het tweede groeiseizoen.
c Insektenschade: Her plantsoen dient vrij te zijn van glasvlinderschade (plantsoen kontroleren op boorgatenl). \(zilgesnuittor komt in grienden veel voor. De larve ervan boorr garen
in de stammen. Bij aantastingen, na overleg met Staatsbosbeheer
of Plantenziektekundige Diensr te \Tageningen, bestrijden met
een mengsel van Parathion-Lindaan.
d Reeënschade: Veegschade van reebokken is meestal groter
dan reeënschade door vreterij. Zwaar plantsoen (maat l2-I4)
wordt meestal weinig beschadigd. Kokers van gaas zijn alleen
van nut als ze in de grond verankerd zijn, daat ze anders omhoog worden geveegd. Italiaans gaas is voor de bescherming
tegen vegen te zwak.
e Hazen- en konijnenschade: Kokers van kuikengaas (1 m
hoog) of Italiaans gaas om de stam geven een goede bescherming.
f Schade van muizen, woelmuizen en woelratten: Bast aan de
boomvoet (muizen) of de diepere wortels afgeknaagd (woelmuizen), stammen afgeknaagd (woelratten). A?vies vragen aan
Staatsbosbeheer of Plantenziektekundige Dienst Iíageningen.
Door het aanbrengen van nestkasten voor torenvalken of ransuilen zijn muizen en ratten effektief te bestrijden. Indien in de
omgeving gebouwen staan is het plaatsen van een nestkast voor
kerkuilen vaak een goed middel bij de bestrijding van muizen.
Valken en uilen kunnen echter geen muizeo vangen in terreinen
met een dichte vegetatie. Het rerrein moet zich dus voor deze
bestrijdingswijze lenen.
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Verslag ekskursie Brabantse Populieren Vereniging, 12 september 1978

/

R. Eppenga
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

Het was vroeg dag op die woensdag 12 september; reeds om
half acht vertrok de bus vanaf de ,,Liempdse Barriere". Onze
chauffeur ontpopte zich na de Belgische grens als een ware
ekskursieleider, want hij wist niet alleen veel van verschillende
objekten die we passeerden, maar hij kon ook nog (soms politieke) achtergrondinformatie geven.
Keurig op tijd arriveerden wij bij restaurant ,,De Braakman" in
de gelijknamige polder. Tijdens de, onderweg reeds lang verbeide, koffie gaf de heer H. Goossens, distriktsambtenaar van
het Staatsbosbeheer, een korte uiteenzetting over de ,,Braakmanpolder". In 1953 werd de ,,\Tevelswaaldijk" aangelegd waardoor
de 500 ha grote Braakmanpolder ontstond. Naast de landbouw
is 100 ha bebost waarvan 50 ha met populier. Bij de aanleg van
populier werd een plantafstand van 4 x 4, 5 x 5 of 8 x 8 m
aangehouCen. De meest gebruikte rassen waren 'Heidemij', 'Robusta', 'serotina', 'Mariiandica' en 'Gelrica'. Op het ogenblik is
'Zeeland' het favoriete ras.

Na deze inleiding bracht de heer Goossens, geassisteerd door

de

heer A. Verjaal, ons naar een 'Heidemij'-beolanting. Dit 8,7 ha
grote bos werd in 1955 aangelegd met f -iarig plantsoen bij een
plantafstand van 4 x 4 m. Bij een gemiddelde omtrek van 60 cm
werd in 7966 de eerste dunning uitgevoerd zodat de plantafstand 8 x 4 m werd. In L969 vond de tweede dunning plaats
en de eindopstand staat nu op 8 x 8 m. Opmerkelijk was, dat er
op het moment van eeÍste dunning geen diktegroei meer was
en dat de bomen pas na 3 iaar na de laatste dunning weer in
omtrek toenamen. De bomen zijn nu -+ 20 meter hoog en hebben een omtrek van t 120 cm, wat neerkomt oP een inhoud
van ca. 133 ms per ha; geen spektakulaire groei op deze grond
van 20 cm zavel op plaatzand. Over de dunningsopbrengst was
de heer G@ssens allerminst te spreken. Hij onwing voor de
dunningen f 1,00 per boom op stam. De heer Goossens vertelde dat hij, na deze slechte ervaring, de voorkeur gaf aan een
plantafstand van 7 meter. Hierna ontstond een heftige diskussie
over het nut van een dicht plantverband. Velen waren van mening dat 1966 we| een heel slechte periode was voor de verkoop
van hout en dat de ervaringen elders toch niet zó deprimerend
waren en zeker geen aanleiding waren voor de drastische maatregel om op één paard te wedden door een ruime plantafstand
toe te passen. De algemene mening was dat er eens wat meer
lijn moet komen in de duistere wereld van de houtprijzen.

De ehsh.ursieàeelnenzers in ,,De Braaknt'an"

H
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Ons tweede ekskursie-objekt betrof een 'Robusta'-beplanting op
8 x 8 m, aangelegd in 1955 en gedund in 1970 en 1972. De
grote snoeihoogte in deze en de vorige beplanting was aanleiding tot een diskussie over het voor en tegen van snoeien boven
de 6 meter. De heer Goossens was voorstander van een snoeihoogte van 8 meter en paste dit ook toe. Hij zer., dat het opsnoeien van 6 naar 8 meter f 2,50 pet boom c.q. I 4,00 per mt
kostte en verwachtte dat deze investering bij verkoop ruimschoots zou worden gehonoreerd, mede door het psychologisch
effekt bij de koper bij het zien van zulke lange stukken gaaf
stamhout. Naast medestanders ontmoette deze bewering ook
veel tegenstanders die vonden, dat het takvrije stamstuk van 6
tot 8 meter toch geen fineerhout zou opleveren en dat het psychologische effekt in een grijs verleden thuishoorde en zelfs
negatief zou werken: Een houtkoper zou bij het zien van dergelijke, geforceerde opgesnoeide bomen het vermoeden kunnen
krijgen dat de verkoper wat wil verbergen, bijvoorbeeld een
lagere houtkwaliteit dan de prachtige stammen doen vermoeden.
Als belangrijk argument tegen te hoog opsnoeien werd aange-

voerd dat elke snoei de diktegroei van de boom

in gevaar

brengt.
Na bovengenoemde oudere opstanden in het noordelijk deel van
de ,,Braakmanpolder" bezochten we het zuidelijk deel. Daar was
in het kader van een ruilverkaveling 30 ha bos aangelegd. De
ruilverkaveling werd vededen jaar afgestemd maar het bos is er
toch gekomen en zaI er.blijven. Hier aanschouwden we een
l-jarige populierenopstand van 'Zeeland' met een plantafstand
van 6,5 x 7 meter, doorplant met andere houtsoorten.

Restaurant ,,De Braakman" verzorgde een uitstekende lunch
waaÍna de busrit ons naar de Houtzagerij ,,Den Doelder" voerde.
Direkteur M. den Doelder omschreef zijn bedrijf als verre van
geautomatiseerd, maar juist daarom zeer soepel in het volgen van
veranderingen op de houtmarkt. Het bedrijf verwerkt momenteel 20 à 22.000 ms hout per iaar, gei'mporteerd uit voornamelijk Frankrijk. De belangrijkste produkten van dit bedrijf zijn
dwarsliggers voor de Nederlandse Spoorwegen en pallets. Door

gebrek aan eikehout zal men, in overleg met de Spoorwegen,
overgaan op beukehout. Beukehout vereist wat meer kreosoot,
maar goed geïmpregneerd is de levensduur gelijk aan die van
eikehout. Voor de pallets worden verschillende loofhoutsoorten
gebruikt, voornamelijk beukehout. Over het hout van Nederlandse bodem, met name populierehout, was de heer Den Doelder slecht te spreken. Hij vond de Nederlandse populierentelers
,,dure jongens" en staafde dit met een voorbeeld: Frans beukehout kost franko fabriek I 120,- tot / 150,- per m3; voor
inlands populierehout moet Í 80,- tot .f 100,- per mB worden
betaald, terwijl populieren dezelfde afmetingen van beuken in
Lls van de tijd kunnen bereiken. Scandinavisch emballagehout
wordt ingevoerd voot f 245,- per mB; inlands populierehout
kost gezaagd f 280,- tot I 300,-. Toch bleek de heer Den
Doelder populier niet helemaal te vergeten: ,,Het voordeel van
populier is, dat het een handelsobjekt is en dat er daarom soms
een partij hout tegen een lage prijs kan worden verkregen in
tegenstelling tot eike- en beukehout w&alaÍ de prijzen over het
algemeen vastliggen."

Tijdens de rondleiding door de houtzagerlj zagen we 4 zaag'
machines in werking met ieder een kapaciteit van 100 mB per
dag. Twee machines zouden spoedig worden vervangen door
nieuwe met een dubbele kapaciteit van de oude machines. \7e
stelden vast, dat elk stukje hout door, overigens zeer bedrijvige,
mensenhanden werd aangeraakt. Het lawaai in de fabriek was

ct)

oorverdovend maar slechts hier en daar bespeurden we een oorwatje. Op een vraag over gehoorbeschermers kregen we het vaker vernomen antwoord: ,,Er zijn gehoorbeschermers aanwezig.
Als je ze niet in huis hebt krijg je een boete, als je ze in huis
hebt worden ze niet gebruikt."
Na afioop van ons bezoek aan de bedrijfshallen bleek voor de
,,dure populierentelers" toch een verfrissing beschikbaar waarvan wij dankbaar gebruik maakten.
Een bezoek aan het Axelse bos moest wegens tijdgebrek vervalIen en de reis voerde naar Motel Dennenhof te Brasschaat waar
een overvloedige dis ons opwachtte.
In zijn afscheidswoord sprak voorzitter J. \7. \íósten de hoop
uit dat hij, ondanks de wat sombere geluiden rond de populier
op deze dag, geen voorzitter zou worden van bijvoorbeeld een
Brabantse Beukenvereniging maar dat door een gezameniijke
aanpak de populier een goede toekomst regemoer gaat.
Om half tien leverde de chauffeur ons veiiig af bij ons vertrekpunt te Liempde.

Ee

n gedeelte uan de boatzagerij ,,Den Doeltler" te Axel.

Jaarverslag 1977 Nationale Populierencommissie
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Organisatie en samenstelling

\íijzigingen in de organisatie vonden niet plaats.
J. Jongekrijg volgde per I-I-1977 Drs. P. J. H. Coorens op

als

vertegenwoordiger van de emballage- en palletindustrie.
De commissie vergaderde 2 x waarvan éénmaal met een ekskursie naar proefvelden van ,,De Dorschkamp" en de Stichting Industrie-Hout in de omgeving van Doetinchem.

rI

Voorlichting
Van het tijdschrift Populier verschenen 4 nummers met in to-

taal 86 blz. met 75 foto's. Van het nouember-nnmmer werd een
ekstra grote oplaag gemaakt voor proefeksemplaren voor de gemeenten. Thans is de oplaag 825 stuks. De brochure ,,Populier
waar en waarom" werd met vele eksemplaren verspreid, o.a.
onder veel tuin- en landschapsarchirekren e.d.
In voorbereiding is de uitgifte van een nieuw fotoboek over
populieren. Hierin zal vooral de nadruk gelegd worden op de
populier als een snelgroeiende boomsoorr die tegelijkertijd in
belangrijke mate kan bijdragen tot verfraaiing van het landschap.

ilI

Aktiviteiten van de werkgroepen

Beclrijt'sehononzie

De werkgroep is opnieuw samengesteld en heeft
ma van onderzoek opgesteld waarmee

in

een Program1918 gestarr kan wot-

den.

Phntsoen en rasren
Aangezien de werkzaamheden van de werkgroep zich op een
breder terrein bewegen dan alleen op het gebied van plantsoen
en rassen, werd besloten de naam te wijzigen in ,,Teelt".

met ca. 35.000 stuks gedaald. Deze daling is voornamelijk het
gevolg van de verminderde aanplanr van populieren door de
RIJP die voor eigen gebruik plantsoen teelt; het percentage gewaarmerkte populieren daalde hier met ca. 20 /o. andanks deze
daling biijft de RIJP de grootste populierenteler, die voornameiijk planten van de nieuwe Íassen gebruikt (ca.70 %).
De andere gebruikers van populieren geven de voorkeur aan de
oude rassen (ca. 60 a/o) en dan hoofdzakelijk aan de nagenoeg
identieke 'ZeeIand' en 'Robusta' (samen t0 %).
Het aantal gewaarmerkte planten van balsempopulieren en daaraan verwante rassen is in het afgelopen seizoen vrij sterk gedaald ten opzichte van het daaraan voorafgaande. De daliog die
ca. 35 o/o bedroeg is waarschijnlijk ten dele het gevolg van de
geringe eksport van deze kategorie populieren. Het aantal gewaarmerkte planten van P. canescens neemt in de laatste jaren
geleidelijk af en was in het seizoen 1976/1977 nog maar 54.000
planten.
Een zeer sterke stijging vertoont in de laatste jaren het aantal
gewaarmerkre wiigen. In het seizoen 1973/I974 werden 60.000
planten gewaarmerkt en in 1976/1977 80.000 stuks (ekskl. de
RIJP). Het percentage planten van de voor watermerkziekte
zeer gevoelige cv. Salix alba 'Liempde' verminderde in dezelfde
periode van 31 naar 17 %.De sterke uitbreiding van het aantal
gewaarmerkte wilgen is niet zonder risiko's daar over de gevoeligheid voor genoemde ziekte van de andere in de handel zijnde
rassen zeer weinig bekend is.

In

1

de werkgroep zijn de volgende onderwerpen besproken:

Het gebruik van één- of rweejarige populieren bij herbe-

bossing.

2

IJer stimuleren van de a npl^nt van geselekteerde Neder-

Iandse espen als hoofdhoutsoort.
IV aarmer king

ulier e n- e n u il gen p lantu o en

Over beide onderwerpen is door de werkgroep een nota opge-

Het aantal gewaarmerkte populieren voor binnenlands gebruik
(293.000 st. eksklusief P canescens en P. alba 'Raket') is in het
seizoen 1976/1977, in vergelijking met het voorgaande seizoen,

steld voor de Nationale Populierencommissie.
3 Het bestrijden van de glasvlinder bij populier.
Een bestrijdingsadvies is opgesteld en kon aan de aangeslotenen

p op
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van de groep,,Vegetatief voortgekweekte loofhoutgewassen"
toegezonden worden.

4

Het subsidiëren door het Saatsbosbeheer van de aanplant
van binnen- en buitenlandse populiererassen.
De besprekingen hadden voornamelijk betrekking op het al dan
niet subsidiëren van beplantingen indien deze met één der zes
binnenlandse rassen die vrij grote gevoeligheid voor bladziekten
vertonen, worden aangelegd.
5 Het kweken van espenplantsoen in 1978.
ln 1977 was, evenals in voorafgaande jaren, geen zaad van geselekteerde Nederlandse espen beschikbaar. Door de droogte van
1976 is de zaadtuin bij Renkum nagenoeg volledig verloren gegaan. Er zijn voorlopige afspraken gemaakt om indien er in

7978 espezaad beschikbaar komt, dit uit te zaaien.
6 Het uit de keuring nemen van enkele rassen.
De besprekingen betroffen voornamelijk de 'Rap'. De oorzaak
van het optreden van kleine en grote knobbels op stam en takken is niet bekend. Bij een ernstige aantasting sterven zijtakken
af. Door verschiilende instanties wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd. Niet alleen bij 'Rap' maar ook bij andere rassen
komen deze verschijnselen voor, zij het in veel minder ernstige
mate.

Alzet en gebraik
Mede door een aantai mutati€s in de werkgroep kwam deze nog
niet gereed met het rapport betreffende het verbruik en de teelt
van populier en wilg. Thans kan in vervolg op de in 1973 verzamelde cijfers t.a.v. het binnenlands gebruik van populierehout
al wel het volgende beeld gegeven worden.
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analyse van de prijs in relatie tot produktie
gebruik van espehout
losringigheid.

Moutonderzoek
Het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw heeft reeds in €en vro€g stadium van ondetzoek behoefte
aan krireria inzake de houtkwaliteit van nieuwe klonen. In een
opdracht van de N.P.C. zijn door het Houtinstituut T.N.O. 589
jonge, veel belovende populierenkionen onderzocht op bepaalde
houteigenschappen zoals het dichtheidsgetal en de mogeliikheid
tot het afdraaien voor fineer.

De resultaten zijn vastgelegd in het rapport H 77-145 van
28 september T977 en draagt als titel ,,Houtonderzoek van 2
nieuwe populierenfamilies van P. trichocarpa".
onderzoek blijkt dat als selektie-kriteria

Uit het

in aanmerking

komen de diameter en het dichtheidsgetal maar ook dat een
hoog dichtheidsgetal het gevolg kan zijn van het voorkomen
van veel noesten in het hout. Het bleek niet mogelijk de fineerkwaiiteit af te leiden uit eeo bepaald dichtheidsgetal en dit getal
als selektie-kriterium te hanteren.

Ten behoeve van de selektie op jonge leeftijd is het van belang
te weten of de eigenschappen op 3-jatige leeftijd een relatie
hebben ten opzichte van de eigenschappen op oudere leeftijd.
Onderzoek over enige jaren aan dezelfde klonen is dan ook
noodzakelijk.

V fnternationale Populierencommissie
Van 15 tot 18 november werd te Rome een vergadering van de
I.P.C. gehouden welke in verband met het 3}-jarig bestaan van
de I.P.C. voorafgegaan werd door een feestelijke bijeenkomst op

1973

voor het verbruik

verbruik

in

uitnodiging van Italië.

1977

Op de I.P.C.-vergadeing zijn enkele weinig ingrijpende wijzi-
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gingen van de staruten aanvaard.
Voorts werden enkele ekskuries gemaakt naar Italiaanse proefruinen met nieuwe snelgroeiende klonen en een papierfabriek
die schorsafval tot humus verwerkt.
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Het aantal klompenmakersbedrijven dat thans nog 135 bedraagt
zaI zeer snel naar 100 dalen waarbij het verbruik waarschijnlijk
zal afnemen.
In behandeling bij de werkgroep is het volgende:
- afzet emballage t.b.v. fruit en groente

VI

Regional Poplar Group
Op 28 november werd op de vergadering van de direkteurengeneraal bosbouw van de E.E.G.-partners in Brussel over het te
volgen beleid van de Poplar Group gesproken.
Antwoorden op een enquête zijn van vrijwel alle leden binnengekomen maar de uirwerking van onderdelen welke door verschillende landen zou worden uitgevoerd, heeft nog maar spaarzaam plaatsgevonden.

Met her opstellen van €en gezamenlijke lijst van toegestane
sen is nog niet veel vordering gemaakt.

HANDBOEK VOOR DE POPULIERENTEELT
Vierde, geheel herziene druk (í976)
Onder redaktie van lr. H. A. van der Meiden
Uitgave van de vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappii

ras-

De prijs van het handboek bedraagt I 60,inklusief verzendkosten.
Bestelling uitsluitend door overmaking van dit
bedrag op giro 2604301 t.n.v. KNHM, Lovinklaan 1, Arnhem, onder vermelding van: ,,Handboek Populierenteelt".
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KALENDER

toegekend in de kosten van onderhoudswerkzaamheden zoals het opsnoeien van bomen.

metingen 50 à 60 cm bij een diepte
van 60 cm. Het is zeer belangrijk dat
de bomen voldoende diep staan. In
sterk aan de wind blootgestelde gebieden is door de plantgaten dieper te
maken het scheefwaaien en draaien

Plantsoen en rassenkeuze

van de bomen, waardoor nieuw

Voor deze onderwerpen kan worden
verwezen naar de ,,Kalender" in het
augustus-nummer van ,,Populier"
1978. Bij de aankoop van plantsoen
moet men erop letten dat de bomen

vormde wortels afbreken en de bomen
slecht aanslaan, te voorkomen.
Het verdient aanbeveling om op percelen met een zeer hoge grondwaterstand tijdens de aanleg de bomen di-

niet door de populiereglasvlinder zijn
aangetast. De larven van de glasvlinder boren zich vooral via wonden in

planten om te voorkomen dat de plantgaten vol water lopen. Van éénjarige

De verkoop van hout, het aanvragen " bepaalde voorwaarden, ook aanzienvan subsidie, de aankoop van plant- lijke bijdragen (tot 75 7o) woÀen

soen, de rassenkeuze en aanleg en onderhoud van beplantingen zijn onderwerpen waara i we in de komende
tijd onze aandacht moet€n besteden.
Door zo vroeg mogelijk met de voorbereidingen te beginnen wordt voorkomen dat men bij een vroeg voorjaar
in tijdnood komt.

Houtverkoop
De houtprijs wordr door veel faktoren
bepaald. Bij de prijsvorming spelen
naasr bijvoorbeeld diameter en snoeitoestand ook de grootte van de partij,

de ligging van de beplanting en de
ransportafstand een rol. Bij de verkoop van hout moet niet alleen ge-

de stam van meerjarige bomen. Na het
op één scheut zetten van enkele maanden oude planten op de kwekerij vindt
er ook aantasting plaats via de aldus

ge-

rekt na het maken van de gaten
populieren moeten

te

bij het planten

geen zijtakken worden verwijderd, bij

meerjarige populieren hooguit eventueel aanwezige opvallend zl.rarc tak-

dacht worden a Í ortze bossen en landschappelijke beplandngen (weg- en
grensbeplantingen, overhoeken) maar
ook aan stedelijke beplantingen. Het
vejkopen_van hout op stam kan, vooral

gemaakte wonden. Boormeel verraadt
in veel gevallen de aanwezigheid van
het insekt, bij éénjarige planten hoofd-

Het maken van grotere plantgaten dan
hiervoor is aangegeven verhoogt on-

zakelijk aan de voer van her

nodig de aanlegkosten tenzij bijzon-

als de velling door minder

Bij twijfel aan de keuze van het juiste
ras of aan de geschiktheid van de
groeiplaats moet men het advies van

ervaren

personeel moet gebeuren, voordeliger
zijr. dan verkoop van geveld hout. Ter

stam-

metje.

voorkoming van klachten over een te
lang laten liggen van het hout, vooral

een deskundige vragen om later teleur-

van dat wat per ton wordt verkocht,
moet men bij de verkoop een datum
afspreken waarop het hout moet zijn

ten van onbekende buitenlandse rassen
is zonder positief advies van een deskundige ten zeerste af te raden. Veel

afgevoerd.

van deze rassen komen niet voor aanplanc in ons land in aanmerking in
verband met hun gevoeligheid voor
ziekten of omdat ze hier klimatologisch niet thuis horen.

Voor het verkrijgen van een zo hoog
mogelijke houtprijs verdient het aanbeveling kontakt op te nemen met
verschillende houthandelaren of met
v'erbruikers die het hout rechtstreeks
van de producent kopen. Ter oriënta-

steilingen te voorkomen. Het aanplan-

Aanleg en onderhoud

tie over de houtprijzen kan men Het tijdig schoonmaken van dichtge,,Houtprijzen" op pag. 74 van dir groeide greppels en sloten bevordert
nummer raadplegen.
Subsidieregelingen

,,Besluit bijdragen bebossingen" en het
,,Besluit bijdragen herbeplantingen"
zijn onder bepaalde vootwaarden van
toepassing.

De ,,Beschikking Bosbijdragen" is ook
voor populierentelers belangrijk. Naast

het verlenen van een jaarlijkse subsidie op de kosten van een planmatig
beheer kunnen door het S.B.B., onder

dere omstandigheden een rol spelen
zoals bijvoorbeeld in straatbeplantingen.

Het is in het algemeen niet aan te bevelen populieren in de wintermaanden
te snoeien en zeer zeker niet tijdens
votstperioden. De snoeiwonden overgroeien bij wintersnoei meestal slechter dan bij zomersnoei; ook de water-

lotvorming is sterker dan bij snoei in
de vegetatie-periode. Het snoeien dient
men bij voorkeur uit te voeren tussen

eind mei en half

juli (zie ,,Kalendet"

in het mei-nummer 1978).

In

beplantingen waar schade door
of hazen kan worden
verwacht moet men de jonge bomen
met plastic spiralen of gazen kokers
reeën, konijnen

de

(kippegaas of Italiaans gaas) beschermen. Het Italiaans gaas kan men zowel rechtstreeks besteilen bij de fa-

herbeplantingen. Daar het gebruik van
2,4,5 -T ester met ingang van 1 juli

,,Kalender" van het augustus-nummer
1978) als bij het Magazijn Bosbouw-

1978 is verboden zal men hindedijke
loofhoutopslag door afzetten moeten

gereedschappen van Heidemij Nederland BV te Arnhem (Postbus 139).
De met kippegaas beschermde bomen
moet men geregeld op ingroeien van
het gaas kontroleren, bij gebruik van
Italiaans gaas is deze kontrole overbodig.

de afvoer van het oppervlaktewater en

vergemakkelijkt
De voor de populierenteler meest van
belang zijnde subsidieregelingen zijn
besproken op pag. 20 in het maartnummeÍ van ,,Populier" 1978. Het

ken.

werkzaamheden,
zoals het maken van plantgaten, bij de
aanleg van nieuwe beplantingen en

bestrijden.

Populieren worden Íneestal in het
voorjaar geplant maar ook vindt dit in
het najaar reeds plaats. Voor éénjarige
popuiieren ziln plantgaten van 35 à
40 cm in het vierkant bij een diepte
van ca. 40 cm voldoende, voor rweeen driejarige populieren zijn deze af.-

briek (het adres is vermeld in

de

H.Sr.K.

Verwerking van vezelhout
voor 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

internationale houthandel bv

Arnhem - Schaarsbergen, Koningsweg 35-c

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

oÍ aan
A. Zantinge, Zelhem, tel. 08342 - 1769
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u denhou
een oude naam. tussen nieuwe pp ulieren

an old name. between new ppplars
un ancien nom. entre nouveaux pSgplg$
ein alter name, zwischen neue pgppeln
Witte abeel
{P. alba)

'Raket'

Nivea

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

Grauwe abeel
(f;. canescens)
'Bunderbos' 'De Moffart'
'Sphleswig'
'Enniger'
'Schijndel'
'Honthorpa'
'Limbricht'
'Tatenberg'
'Witte van Haamstede'

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P. trichocarpa)

'

hoomkwekerij
Schoorstraat 21 - Postdus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131

31

'Blom'
'Fritzi Pauley'
'Heimburger'

Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

'Barn'
'Donk'
'Geneva'
'Oxford'
'Rap'
'Rochester'
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