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De invloed van de pH op groei en bladsamenstelling van populier *)

/

J. van den Burg
Riiksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
,,De Dorschkamp", Wageningen

I

Inleiding

De zuurgraad van de bodem (pH-KCl) 1) is een veel gebruikte
maatstaf om de geschiktheid van gronden voor de populierenteelt te beoordelen. Men neemt aan dat gronden met een pH
van 4,0 à 4,5 door bekalking geschikr zijn te maken voor de
populierenteelt en dat de populier zijn optimale conditie vindt
op gronden met pH 2 4,5 (Yan der Meiden 1976).
Het bovenstaande geldt voor euramerikaanse cultivars. Cultivars
die tot deze groep behoren (o.a. 'Dorskamp','Zeeland', 'Robusta'
en 'Gelrica') hebben een oprimaal pH-trajecr dar wordt begrensd door de waarden 4,5 en 6,5. Bij lagere pH-waarden
neemt de groei merkbaar af, brj hogere pH-waarden neemr de
groei slechts in geringe mate af (Van den Burg 1977; Van den

Burg en Schoenfeld 1978).
De belangstelling voor populieren mer een betere groei en hogere resistentie tegen ziekten dan de gangbare euramerikaanse
cultivars leidde tor het produceren van nieuwe cultivars afkomstig uit de sectie Tacamahaca en uit kruisingen tussen de secties Tacamahaca en Áigeiros. In o.a. Nederland en Duitsland
sta?t thans een aantal van deze nieuwe cultivars ter beschikking
(Guldemcnd 1966; Jestaedt 1978; Koster 1971). Omdat deze
cultivars vrij nieuw zijn is over de groeiplaatseisen nog weinig
bekend. Onderzoek in een aantal beplanringen leverde echter
reeds als resultaat op dar de groeiplaatseisen van deze nieuwe
cultivars niet moeten worden onderschat (Van den Burg en
Schoenfeld 1978; Vis en Kolster 1977). Op kalkrijke gronden
is bij enige cultivars ('Fritzi Pauley', 'Heimburger', 'Barn' en
'Oxford') sprake van groeiachreruitgang of zelfs van kalkchlorose (Garbaye er Le Tacon 1974; Schmidt 1977).
Meer informatie over de eisen die de nieuwe populierecultivars
stellen aan de bodem is dus gewensr. Vooral de veronderstelling
dat deze cultivars op zure gronden - die voor euramerikaanse
cultivars ongeschikr zijn - nog een redelijke groei zouden bereiken diende te worden onderzocht. Omdat in Nededand nog
geen groeiplaatseisenonderzoek voor nieuwe populierecultivars
is uitgevoerd is in 1978 overgegaan ror het uitvoeren van een
potproef waarin de reactie van vier cultivars op een breed traject van pH-waarden is onderzocht (Van den Burg, Janssens en
De \Vit 1980). De resultaten van deze potproef worden in dit
artikel besproken. Deze resulraten van de potproef zijn vergeleken met gegevens over her verband russen de pH en de bladsamenstelling van jonge populiere-opstanden (Van den Burg
1980).
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De invloed van de pH op de groei en bladsamenstelling
van vier populierecultivars in een potproef

2.1' Methodiek
Het aantal nieuwe cultivars is zo groot dat her'niet mogelijk was
alle van belang zijnde cultivars te onderzoeken. Om toch een zo
goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de pH-toleranrie is de
keuze gevallen op vier cultivars, die her scala van Áigeiros- en
Tacamahacacultivars en hun kruisingen verregenwoordigden. De

in de potproef gebruikte cultivars waren (naamgeving cf. Nationale Populieren Commissie 1976):

1) In clit attikel wordt de zuurgraad kortheidshalve aangeduid als pH;
hiermee is steeds de pH-KCl-waarde van de laag 0-21 cm bedoeld.
*) Verschijnt tevens als Mededeling l84van,,De Dorschkamp".

The inÍluence oÍ pH on the growth and Íoliar composition
oÍ poplar
Summary
The grorutb and. mineral niltrien, stal*t of foar poplar clones ('Antlroscoggin', 'Oxford.', 'DonA' and. 'Zeeland.'), representing Tacamabaca,
Tacamahaea x Aigeiros, and. Áigeirot seclions,
trial in 1978, Loamy Mnd (pH-KCl 3.9; total

N-org. 3.48/6)
tttate,

fron a well-grotuing'Robasta'

uere stsdied iil d pot
P 91 mc PrOu/100 g;
stand.

uas ued. as sab-

The pH-KCl optimam for all clones taas 4.5-6.5. All clones also ex'
hibited. serio*s grouth deqressions at pI7-KCl <4.0-4.5. High pH KCI

aalrcs ()6.5) had, little negdtiae inlltence on 'Ándroscoggin' and
'Donh' and. some negatiue infltence on'Zeeland' (although tbis is not
lor practical ptrposes).'Oxford.' ttas lairly sensitiue to higb

important

pH aalaet, sltouing red.ued growth and Fe deficiency tlrnproms.

N corrcentrdt;onr increased iÍ the pH-KCl rose from 4.0 tot 7.0.
Át lotu pH-KCl ualaes (14.0), N concertration increased'; at bigh
pH-KCl aalaes .()7.0), it decreased. Tbis pbenomenon, and tbe deFoliar

clining P sldttts d, lota bH-KCl tahtes, means that the Íoliar N/P ratio
is often a better ind.icator oÍ the mineraL natrient statas of poplar tban
N anrl P concen rations. Tbe optimlm N / P ratio lor poplar is ca. 5-12.
Data front. the pot trial tuere compared u,ilb those from seaeral field

trials. In general, tbe foliar N ancl N/P ratios beltaaed identically. The
K stdttts of the trees iudt ,rol influenced by pH-KCl. Foliar K corrcerrtrdtions taere highest on marine soils and on soils preuioasfu *sed at
arable land.. On otber soils considered to be sil;tdble for poplar calt*re,
K stdJtts is oÍten less fauourable.

kruising van:
cultivar:
'Androscoggin' T x T
'Oxford'
Tx(TxA)
'Donk'
TxA
'Zeeland'
AxA
(T : sectie Tacamahaca; Á : sectie Aigeiros)
De proef bestond uit negen pH-HrO-trapPen (3,5/4,0/4,5/5,0/
5,5/6,0/6,5/7,0/7,1), aangevuld mer een behandeling met I0 7o
CaCO.. Elke behandeling besrond per cultivar uit zes kunststof
emmers vaÍ 12 liter inhoud, gevuld met 10 kg luchtdroge
grond, afkomstig van de bovenste 25 cmvan een bruine beekeerdgrond (sterk lemig zand) nabij Spoordonk (Noord-Brabant).
De op dit tetrein aangelegde 'Robusta'-oPstand viel in de groei-

- 43-50 m. Het bodemvruchtbaarheidsniveau ervan
vrij hoog (P-totaal: 91 mB P2OB/I00 g; N-org: 3,48/0),
maar de pH ervan tamelijk Iaag (3,87).
klasse S

was

Van de grond werd een titratiecurve bepaald met behulp waar-

van de hoeveelheden zwavelzuur of calciumcarbonaat konden
worden berekend, die benodigd waren voor de pH-instelling.
Zwavelzuttt en calciumcarbonaat werden enige weken voor het

planten met de grond vermengd. Kortstek werd gebruikt als
plantmateriaal dat op 6 en 7 m att 1978 werd geplant (4 stekken per cultivar per emmer).
Op 9 augustus 1978 werd per emmer het aantal planten teruggebracht ror twee. Van de verwijderde planten werd het blad
verzameld voor bladmonsteranalyse. In de week van 6-13 oktober 1978 werd de proef beëindigd. De scheutlengte en de drogestofproduktie van de scheut werden gemeten. Tevens werd op
dit djdstip van de grond een mengmonster Per pH-trap en per
cultivar verzameld en de pH-waarden gemeten. Deze pH-waarden zijn als maatstaf voor de pH gebruikt.
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2.2

Resultaten

2.2.1 Groei
Uit vergelijking van de scheutlengten en de droge stofproduktie
met de pH bleek dat de relaties ervan met de pH analoog waren. Omdat niet de absolute groei per cultivar van belang was

hun groei te worden geremd. Yan'Zeeland' nam bij pH ) 6,5
de groei wat meer af. 'Oxford' bleek het gevoeligst te zijn: bii
pH ) 6 nam de groei van deze cultivar af en bij pH 7,2 was
de groei nog maar 70 /o van de maximale waarde. De optimale
pH-trajecten van de cultivars waren:

maar daarentegen de relatieve groei - om vergelijking russen de
cultivars mogelijk te maken - is ervan aÍgezien alle groeigegevens in detail te vermelden. Deze zijn volledig opgenomen in
het rapport over het onderzoek (Van den Burg, Janssens en De
Vit 1980). Per cultivar is de groei per pH-trap als percentage
van de groei van de behandeling met de grootste hoogtegroei
weergegeven (figuur l).

Figuur I Relatieve hoogtegroei van vier populierecultivars en de
pH-KCl, 1978.
Fig*re 1 Relatite height groutb of fou.r poplar culriaart and. pH-KCl
(pot rridl), 1978.
relatieve hoogtegroei (%van maximale hoogtegroei percultivar)
relative height growth (%oí maximum height growth per clone)

100

\-:.
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o\

I

'Androscoggin' 5-7
'Oxford'
54
'Donk'
4,5-7
'Zeelanà'
4,54,5
2.2.2 Groeistoornissen en gebreksverschijnselen
In het traject van lage pH-waarden traden grote_verschillen op
tussen de planten bij pH 3,3 en 3,6. De stekken van de behandelingpH 3,3 liepen wel uit, maar het blad bleef klein. Na enige
weken ging het blad van 'Androscoggin' en 'Oxford' necÍotische
randen en plekken vertonen. De kleur van de bladschijf werd
donkergroen en er ontwikkelden zich gele zones langs nerven en
randen. Het blad van 'Donk' vertoonde een mozaiek van gele
en groene vlekjes. De kleur van het blad van 'Zeeland' was normaal. De wortelvorming van alle cultivars was slecht. De meeste
planten stierven in de loop van mei en juni.
Bij pH 3,6 waren deze verschijnselen - zij het in mindere
mate - nog aanwezig bij 'Androscoggin' en 'Oxford'. Van'Donk'
en'Zeeland' was het blad gezond. De wortelvorming van alle
cultivars was goed.
De invloed van hoge pH-waarden op het uiterlijk van de planten was gering. Slechts bij pH 7,2 (10 7o CaCOr) vertoonde

'Oxford' symptomen van ijzergebrek en werd bij 'Donk'bij
oudste bladeren licht magnesiumgebrek waargenomen.

2.2.3

!1

:t

::i
,,

Ilit

1980). In het onderstaande worden de belangrijkste resultaten genoemd.
De pH bleek de gehalten aan N, P, K, Ca, Mg en Mn merkbaar
te beïnvloeden:

tl

t,

it

het N-gehalte van het blad nam af in het pH-traject 3,54,
nam dan weer toe in het pH-traject 4-7 en nam weer af in het
pH-traject ) 7 (figuur 2). Het verband russen het N-gehalte
van het blad en de pH in het pH-uajecc 4-7 is in overeenstemming met wat meestal wordt aangenomen, nl. dat pH-verhoging
de N-voorziening verbetert. De Íeactie van het N-gehalte bij
zeer lage pH-waarden (( 4) en zeer hoge pH-waarden () 7)

-

ii
i!

,l

'Androscoggin'(A)
Oxíord'(O)
'Donk (D)

'Zeèland (Zl

0
e

Bladsamenstelling

Voor de uitkomsten van de bladanalyses wordt verwezen naar
het rapporr over de porproef (Van den Burg, Janssens en De

:,

50

de

4

6

pH-KCl

Opvallend is dat de cultivars ongeveer even gevoelig waren
voor lage pH-waarden. Áls de pH daalde beneden 4,5 nam de
groei af, hetgeen vooral bij pH-waarden lager dan 4,0 duidelijk
werd. Bij pH 3,5 bedroeg de groei van de cultivars nog slechts
20-50 % van de maximale groei. Daarbij moet men bedenken
dat bij pH 3,6 de aanslag van de stekken I00 /o was (behalve
bij'Zeeland', die bij alle behandelingen wat moeilijker bewortelde). Bij pH 3,3 daarentegen liep de aanslag van de stekken
uiteen van slechts 4 tot 50 7o. De beworteling was bij deze pH
zeer slecht.

De verschillen tussen de cultivars in het traject van hoge pHwaarden waren groter dan

in het traject van lage pH-waarden.
bij pH ) 6,5 bijna niet in

'Ándroscoggin' en 'Donk' bleken

was echter onverwacht,
- het P-gehalte van het blad nam bij hogere pH toe (figuur 3).
Van een tendens dat bij hoge pH-waarden het P-gehalte weer
lager zou worden was niets merkbaar,
het blad nam met dalende pH iets toe en
- het K-gehalte van(4,
steeg scherp bij pH
- het Ca- en Mg-gehalte van het blad namen met stijgende pH
toe,

er bleek geen duidelijke relatie te bestaan tussen het Fe-gehalte van het blad en de pH. Een afname van het Fe-gehalte bij
stijgende pH trad niet of nauwelijks op,
- het Mn-gehalte van het blad reageerde scherp op de pHwaarde. Het daalde van 700-1500 mg/kg bij pH 3,5 tot 20 à
40 mg/kgbij pH 7,2.

-

2.2.4 De pH

en de N7'P-verhouding van het blad

Het stijgen van het N-gehalte van het blad bij lage pH-waarden
en het gelijktijdig dalen van het P-gehalte ervan houdt in dat
de pH een grote invloed uitoefent op de N/P-verhouding van
het blad. Deze N,/P-verhouding is vaak beter gecorreleerd met

)c)

Figuur

2

Het N-gehalte van het blad (augustus 7978) en de pH-KCl

(potproef)

Figare 2
trial. )

Foliar N concentration (Áag*st 1978) and. pH-KCl (po,

.

N

3,0

de groei dan de afzonderlijke N- en P-gehalten. Als men de in
de potproef gevonden N- en P-gehalten van het blad in verband
brengt met de groei dan bleken grote spreidingen op te treden
en bovendien nam bij N-gehalten groter dan 2,I à 2,3 Vo de
groei af. Omdat voor euramerikaanse populieren het optimale
N-gehalte brj ca. 2,8 % ligt is in de potproef sprake geweest
van een indirect verband tussen de N-voorziening en de groei

dat wordt beïnvloed door de P-voorziening. Hoewel nog geen
sprake was var, zichtbar P-gebrek bij de onderzochte cultivars
(de grenswaarde 0,10 7o P voor zíchtbaar P-gebrek werd behalve bij 'Androscoggin' ook bij pH 3,6 niet bereikt), blijkt de
P-voorziening van het blad bij lage pH-waarden groeibeperkend
te v/orden.
Het gecombineerde N/P-effect op de groei is in figuur 4 weergegeven als het verband tussen de N,/P-verhouding van het blad
en de relatieve droge stofproduktie. De spreiding in de relatie
met de groei per cultivar bleek veel geringer re zljn dan die van
de afzonderlijke N- en P-gehalten met de groei. De N/P-verhouding van het blad verklaarde de groeiverschillen dus veel
beter dan de afzonderlijke N- en P-gehalten. Alle cultivars bleken de eigenschap te vertonen, in groei af te nemen als N/P
toenam van 12 à 14 naar 16 à 31. Deze N,/P-toename treedt op
als de pH zeer laag wordt.

2

D..
o

Figuur

4 De N/P-verhouding van het blad (augustus 1978) en

de

Androscoggin'(A)

relatieve droge stofproduktie (potproef).

OxÍord (O)

Figue 4 Foliar N/P ratio (Áugrst 1978) and relariae dry natter
prodaction (.pot trial).

.Donk (D)

'Zeeland'(Zl

relat ieve droge stoÍproduktie (g/pl)

relative dry matter production(g/pl)
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Figuur

3
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4

7

pH-KCl
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Het P-gehalte van het blad (augustus 1978) en de pH-KCl

\t

(potproef)

Figare 3
trial)

Folicr P concentretion (Ar.gttt 1978) an:l pH-KCl (pot
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De invloed van de pH op de minerale voealingstoestand

van jonge opstanden

D

J

*t

6

7
pH -KCI

Potproeven hebben als voordeel dat de werking van groeiplaats:
factoren kan worden vastgesteld zonder dat grote storingen d.oor
andere factoren optreden. Men krijgt oP deze manier een beter
inzicht in de betekenis van een groeiplaatsfactor dan uit terreinsrudies. Dit voordeel is echter tegelijk een nadeel omdat het de
overdraagbaarheid van de resultaten beperkt. Een ander nadeel
is dat onderzoekruimten maar een geringe oppervlakte hebben
en dat men dus nooit alle van belang zijnde factoren in voldoende mate kan onderzoeken.
In de bovenbeschreven potproef kon slechts een substraat worden onderzocht nl. een populieregrond uit Spoordonk. Om het
bez:waat van overdraagbaarheid te verminderen ziin bestaande
gegevens van populierebeplantingen (euramerikaanse en,,bal-
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sem"-populieren) uir de periode 1957-1978 bewerkt (Van den
Butg 1p80). Aan het rapport is het volgende ontleend:
- het N-gehalte van het blad van euramerikaanse populieren
was gemiddeld het laagst in het pH-tra ject 4,5-6,5 en steeg bij

opgaat. 'Androscoggin' en 'Donk' zijn veel toleranter tegen hoge
pH-waarden dan bijv. 'Oxford', 'Barn', 'Fritzi Pauley' en 'Heimburger'.

zowel hogere als lagere pH-waarden. Her N-gehalte van het blad
van ,,balsem"-populieren nam roe bij stijging van de pH van 3,5

De geringe groeiafname van de meeste cultivars in de potproef
op behandelingen met hoge pH-waarden maakt het niet noodzakelijk gronden met pH ) 6,5 niet meer als optimaal te beoordelen voor de populierenteelt (met uitzondering van de bo-

den

vengenoemde gevoelige ,,balsem"-populieren), tenzij ze arm aan

tot 6; de sterke stijging van het N-gehalte bij lage pH-waar- zoals bij euramerikaanse populieren - werd nier gevon-

den,

-

het P-gehalte van het blad vertoonde niet steeds een duidelijk

beeld. Het belangrijkste verschijnsel was echter dat her P-gehalte
ging dalen als de pH lager werd d,an 4,5. Zichrbaar P-gebrek is
slechts in enkele gevallen waargenomen, nl. op gronden mer een
P-totaal cijfer í L0 à 20 mg P,O*/l00 g,
- bij zowel euramerikaanse als ,,balsem"-populieren was de
N/P-verhouding van het blad gemiddeld ca. 10 in her pHtraject 5-7 en nam bij lagere pH-waarden toe,
- het K-gehalte van her blad was weinig pH-afhankelijk. Op

mariene gronden en op gronden mer bouwlandinvloed was her
steeds voldoende. Als niet-mariene gronden de voorgeschiedenis
grasland of populierenbos hadden, was de kans op een onvoldoende K-voorziening vrij groot,
- zoals te verwachten viel nam het Ca-gehalte van her blad met
stijgende pH toe. Ook bij de laagste pH-waarden waarbij nog
populierebeplantingen zijn aangelegd (3,5-4,0) is nooit Cagebrek geconstateerd,
- de hoogste Mg-gehalten traden op bij pH 5,0. Bij hogere en
lagere pH-waarden was het Mg-gehalte gemiddeld lager.

4

Discussie

De potproef heeft als resultaar opgeleverd dat het optimale pHtraject van de onderzochte culrivars 4,t-6,5 à 7 blijkt te zijn.
Yoor'Zeeland' is deze conclusie in overeenstemming mer lireratuurgegevens. Leroy (1969) geeft als oprimaal uaject voor
euramerikaanse populieren 4,5-6), Baker and Broadfoot (L976)
vermelden dezelfde waarde voor Populus deltoides. Ongeveer
hetzelfde optimale traject geldt voor balsempopulieren (P. trichocarpa, P. balsamifera) en populierehybriden. Bij pH-waarden
1 ca. 4,7 neemt de groei van deze soorten en hybriden af
(Fowells 1965; Funk 1963; Smith i957).
De gevoeligheid voor lage pH-waarden (( 4,0) blijkt voor de
onderzochte cultivars ongeveer dezelfde te zijn. Bij pH-waarden
lager dan 4,0 neemt de groei snel af en bij pH 3,5 is de absolute
ondergrens bereikt. In dit opzicht reageerr de populier op dezelfde wijze als vele landbouwgewassen doordar geen wortelgroei meer mogelijk is bij pH-waarden lager dan 3,5 ('S7ind
1968). Eenzelfde verschijnsel is waargenomen -bij 'Robusta',
'Oxford' en 'Rap' op dalgronden. De beworteling concentreerde
zich in de zandige bovengrond (pH-KCl 3,7) maar drong nauwelijks door in de daaronder liggende bolsterlaag, die een pH
33 had (Van den Burg en Kolster 1977;Yis en Kolster 1977).
De tolerantie tegen hoge pH-waarden bleek in de potproef verschillend te zijn. 'Androscoggin' was behoorlijk resistent tegen
hoge pH-waarden, terwijl 'Oxford' de minst resistente was en
zelfs enig ijzergebrek vertoonde. 'Donk'bezat dezelfde resistentie als 'Ándroscoggin'. Bij'Zeeland' trad bij hoge pH-waarden
1;6,5) een - zij het weinig belangrijke - groeiachreruitgang
op. In dit opzichr is 'Zeeland' vergelijkbaar met'Robusta' (Van
den Burg en Schoenfeld 1978; Garbaye 1979) en 'Geldca' (Van
den Burg 1977). Daarentegen zijn 'I 214' en 'Dorskamp' vrij
ongevoelig voor hoge pH-waarden (Van den Burg en Schoenfeld 1978; Garbaye 1979). Met betrekking tot de tolerantie
tegen hoge pH-waarden besraan dus tussen euramerikaanse cultivars enige verschillen zij het dat deze voor de praktijk weinig

belangrijk zijn. Verder blijkt dat het vermoeden dat ,,balsem"-

populieren vrij gevoelig zijn voor hoge pH-waarden niet geheel

lutum- en organische stof zijn en daardoor de N-voorziening
onvoldoende wordt. Ook de vaak lage P-toraalcijfers van deze
zandgronden (vaak in de orde van grootte van 10 à 20 mg
P"O.,/100 g) kunnen een extra beperkende factor vormen.
Ánders ligt het probleem van de geschiktheidsbeoordeling voor
populier van gronden met een pH lager dan 4,0. pH 3,5 betekent ongeveer het absolure nulpunt voor de populierenteelt,
zodat ter beoordeling alleen het pH-traject 3,5-4,0 overblijft.
Van der Meiden (I976) acht dergelijke gronden ongeschikt voor
de populierenteelt omdat de hoeveelheden kalk die moeten worden gebruikt om de pH op 4,5 te brengen zeer hoog worden.
Er valt echter uit proefveldresultaten uit de periode 195l-1964
op te maken dat nog een matige groei van populier mogelijk is
op gronden met pH 3,54,0 als de grond in de voorafgaande
periode gedurende enige jaren als bouw- of weiland in gebruik
is geweest. 'W'aarnemingen bij andere houtsoorten wijzen eveneens op een positieve invloed van dit voorafgaande landbouwkundige gebruik bij andere houtsoorten (Yis I974). \X/el blijkt
dat deze matige groei alleen mogelijk is als het P-totaalcijfer
van de grond 30 à 40 mgP,O"/100 g of meer bedraagt of door
bemesting op dit peil wordt gebracht (Van der Meiden 1958,
1962).Een ander voorbeeld van soms nog redelijke groeimogelijkheden bij lage pH-waarden is de 'Robusta'-opstand nabij
Spoordonk, waarvan de grond als subsuaat voor de potproef
diende. De pH van de bovengrond bedroeg 3,87 en het P-totaalcijfer 9I. Ondanks deze lage pH was de S-waarde van de opsrand 43-50 m d.w.z. de groei was zeer goed. NTelisw^ar m g
niet worden vergeten dat de pH vroeger hoger kan zijn geweest
maar ook dan lijkt de bodemvruchtbaarheid belangrijker voor
de groei dan de pH. Verder speelt ook de kwaliteit van de organische stof een rol bij lage pH-waarden. Alle beplantingen in
proefvelden uit de periode 1957-1964 waaÍa'arl het bovenstaande is ontleend, lagen op gronden met een N-org. waarde van
minstens 2,0 à 2,5 /o. Extrapolatie van gegevens betreffende de
relatie tussen de groei van 'Robusta' en 'Gelrica' en N-org. levert
eveneens een minimale waarde van N-org.
- 2,0 %o op waarbij
nog van matige groei van de populier sprake is (Van den Burg
1977).

De betekenis van de pH voor de groei is dus niet overheersend.

Áls de pH-waarde van een gtond minsrens 4,0 is mag worden
aangenomen dat de N- en de P-voorziening van populier over
het algemeen voldoende zijn. Bij lagere pH-waarden is wel een

groeiafname te verwachten, maar dit hangt in het pH-traject
3,14,0 meer van de N- en P-voorziening af. Áls de pH hoger is
dan 6,5 kunnen - afhankelijk van de cultivar - soms kleine
groeiverminderingen optreden. De voorwaarde van een voldoende N- en P-voorziening blijft echter ook in dit traject van hoge
pH-waarden geldig.
Áls de pH lager is dan 4,0 neemr in her algemeen de groei van
populier af. Verantwoordelijk is hiervoor in de eerste plaats de
P-voorziening, die wordt verslechterd door vastlegging van fosfaationen aan aluminiumionen en door een negatieve invloed
van aluminiumionen op de Ca-vooniening van de wortels (Foy
1974; McLean 1976). Bij zeer lage pH-waarden kan zelfs zichtbaar P-gebrek optreden, zoals in de potproef bij pH 3,3 werd
geconstateerd. De gebreksverschijnselen bij deze lage pH-waarde
stemden overeen met die, beschreven door Liekens (1960) voor
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populier. Een bijkomende factor bij lage pH-waarden is de
N-voorziening, omdat populier het ammoniumion (dat bij deze
lage pH-waarden praktisch de enige vorm van minerale srikstof
is die in de bodem aanwezig is) bij lage pH-waarden slecht ver-

draagt (Evers 1963). P is echter belangrijker dan N omdat de
stijging van het N-gehalte van het blad bij zeer lage pH-waarden erop wijst dat de P-voorziening een belangrijker groeibeperkende factor is dan de N-voorziening. Er bestaat in dit opzicht
verschil tussen euramerikaanse en,,balsem"-populieren, althans
in opstanden: bij lage pH-waarden werden bij de eerste geen
lage N-gehalten waargenomen, bij de laatste wel. Storingen in
de minerale voedingsstoffenvoorziening als gevolg van een te
lage pH zullen dus bij ,,balsem"-populieren tot uiting komen in
zichtbaar N-gebrek, bij euramerikaanse populieren niet.
Het bovenstaande heeft gevolgen voor de interpretatie van bladanalyseresultaten van populier, vooral bij lage pH-waarden. Uit
combinatie van gegevens van Evers (1963), Garten (1976),
Ingestad (1974, 1979) en Jung (1959) vak af te leiden dat de
oPtimale N,/P-verhouding van populiereblad ligt tussen 5 en 12.
Bij zeer lage pH-waarden blijkt de N,/P-verhouding veel hoger
te kunnen worden. Het N-gehalte van het blad zegt dan weinig
over de N-voorziening omdar niet N maar P groeibeperkend is.
Het P-gehalte kan dan nog boven de grenswaarde voor zichtbaar
P-gebrek liggen (0,10 % P). Als er dus sprake is van een hoogstens matige P-voorziening, veroorzaakr door een te lage (of te
hoge) pH van de grond of door een re laag P-totaalcijfer dan is
de N/P-verhouding van het blad van populier een berere maarstaf voor de minerale voedingsstoffenvoorziening van populier
dan de afzonderlijke N- en P-gehalten van het blad.
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a

Conclusies

Het pH-traject 4,54,5 is optimaal voor euramerikaanse

en

,,balsem"-populieren.

b Als de pH hoger is dan 6,5 kunnen sommige ,,balsem"populieren (o.a.'Oxford','Barn','Fritzi Pauley' en'Heimburger')
groeiafname vertonen. De groeiafname van euramerikaanse populieren en ,,balsem"-populieren als 'Androscoggin' en 'Donk'
in dit pH-traject is gering en voor de praktijk niet van betekenis.

c

Gronden met een pH-waarde lager dan 4,0 zijn weinig of
niet geschikt voor de teelt van euramerikaanse en ,,balsem"-

populieren. Alleen als door voorafgaand gebruik als bouw- of
weiland de bodemvruchtbaarheid is toegenomen (P-totaal ) 30
à 40 mg P,O"/100 g of door P-bemesting op deze waarde te
brengen; N-org. > 2,0 à 2,5) dan is nog een matige groei van
populier te verwachten.

d

Storingen

in de N- en P-voorziening in de niet-optimale

pH-trajecten voor populier (14,O/4,5 en )6,5/7,0) leiden
ertoe dat niet de afzondeilijke N- en P-gehalten van het blad
maatgevend zijn voor de minerale voedingsstoffenvoorziening.
Deze wordt beter weergegeven door de N/P-verhouding van
het blad. De optimale N/P-verhouding van populier bedraagt
5-72.

e

De pH is van weinig betekenis voor de beoordeling van de
K-, Ca- en Mg-voorziening van populier. De K-voorziening
wordt vooral bepaald door de a td van het moedermateriaal en
de voorgeschiedenis van de bodem.
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Populier en wilg in stedelijke gebieden - Lelystad

/

A. Schotveld
R.lJ.P., Lelystad

Fig.

Inleiding
Gedurende 2 jaargangen is in ons tijdschrift aandacht geschonken aan de betekenis van populier en wilg in de beplanting van
diverse stedelijke gebieden; als straatboom, parkboom en als
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structuuÍplan Lelystad / 1978

sortiment van beplantingen die meer een boskarakter dragen.
Het blijkt in de praktijk van aanleg en beheer van stedelijk
groen, dat er van deze soorten vele gebruiksmogelijkheden bestaan binnen het stedelijk gebied in de ruime betekenis; nadat
zo verschillende gebieden de revue gepasseerd zijn hebt u daarvan nu een ruim en gevarieerd beeld.
Tijdens de recente voorjaarsvergadering van de Kon. Nederlandse Bosbouw Vereniging in Vlaardingen, waarvan een deel
gewijd was aan het onderwerp: ,,de rol van het bos in de ruimtelijke inrichting van de Randstad en de funktie van het bos in
het stedelijk gebied", werden de uitgebreide toepassingsmogelijkheden van populier en wilg in dit opzicht nog eens in woord
en beeld onderstreept.

De uitspraak van de heer Van Alff in het tijdschrift ,,Groen"
van decembet 1979 dient naar mijn mening dan ook wel enigszins te worden gerelativeerd. Daarin wordt immers de populier
als straatboom aan de kant gezet, ten gunste van de vele andere
bekende soorten.

Nlel begrijpelijk enerzijds: Populier heeft overwegend het karakter van een pionierhoutsoort, zodat de daarbij behorende
relatief korte levensduur niet past in de gedachtengang van degenen die, wanneer het punt straatboom te berde gebracht
wordt, het beeld voor ogen hebben van een meer permanente
verschijning.
Maar iuist de mogelijkheden die de soort biedt in de eerste fase
van de aanleg en beheer van stadsgroen maken hem anderzijds
ook als straatboom zeer geschikt.

Gelet op de vele nieuwe woonwijken die er in ons land verrijzen, tot zelfs geheel nieuwe steden en dorpen toe, is de behandeling van ook het straatbomen-sortiment niet volledig zonder aandacht te besteden aan populier en wilg.
Ik hoop daarom, dat de serie die wij in de afgelopen

tijd

Het struktuurplan
Lelystad biedt duidelijkheid van stedebouwkundige opzet langs
de lijnen van een uitgewerkt struktuurplan. Het groen heeft
daarin een belangrijke funktie, het vormt een integrerend onder-
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bracht hebben aan duidelijkheid in dit opzicht heeft kunnen
bijdragen. Zij vindt thans haar afsluiting met een bericht uit
Lelystad; zoals gebruikelijk in de voorgaande artikelen wordt
ook deze bijdrage gegoten in de vorm van een foto-serie met
een toelichting bij elke foto, voorafgegaan door enkele korte
opmerkingen over het stedelijk groen in het algemeen.

deel van de opbouw van de stad

ffi

1).

De nieuwe stad is omgeven door een aantal boskompleksen van
formaat (fig. 2), die op bepaalde punten in een meer parkachtige formatie in de richting van het centrum van de stad
doordringen. Hierdoor ootstaat meteen beschutting in het vlakke
polderland en wordt voor de bewoners wandel- en spelgelegenheid geschapen die zij al spoedig kunnen benutten (tig.3).
Ter ondersteuning van de hoofd-infrastruktuur volgt de beplanting in de vorm van singels of enkele bomenrijen de stadshoofdwes.€n en de wijk-ontsluitingswegen (ÍiS. q. Door middel van
de beplanting, die dichter bij het centrum zijn strakke rijenopzet verliest en met verschillende houtsoorten is opgezet, vindr
bij het binnenkomen van de stad vooral verkeersgeleiding plaats
en kan daarna meer aandacht gegeven worden aan de vormgeving van herkenningspunten.

Fig.

2 Het Zilgerplaspark,

een stadsbos rond een znigptr.

Een r*irt gebraik uan popilier en uilg binnen |:et rdítn udtt een. reeds
zeer titgeuerht ontuerp, maken. ltet gebied. aan meet af ddn zeer dalttrekkelijk aoor de rehreant. De toenemende aanlallen bezoekers be-

uijzen dat.
Solitaire uilgen langt de oeuer scbeppen eerr dpert beeld; deze,,otrde
bonten" geuen síeer aan bet pzrÈ,.
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Bij de verdere uitwerking van het struktuurplan op her niveau
van de woonwijk is de multi-disciplinaire opzer van de plangroepen een goede garanrie voor een evenwichtige rol van het
groen daarin. De architekt van het stedelijk groen is direkt betrokken bij het tot stand komen van her plan voor de woongebieden; hij werkt samen mer de stedebouwkundige en mer de
architekt van de bouwwerken. Ook andere deskundigen zijnbrj
de opzet van de wijk betrokken. En de goede samenwerking

leidt in de praktijk aanwijsbaar ror berere resulraren.
Om nu de struktuur van de nieuwe stad zo spoedig mogelijk
visueel te ondersteunen, ligt het gebruik van pionierhoursoorren
mer hun snelle groei en weerstand tegen relatief ruige klimaatom:tandigheden voor de hand. Daarmede wordt tevens de herkenbaarheid van het stedelijk landschap spo:dig een feit en dat
is gezien het tempo waarin de stad groeit niet zonder betekenis
voor de bewoners. OD een paar facetten daarvan ga ik in her
nevolgende kort in.
Bossen

De bossen dragen merendeels nog het karakter van op tamelijk
ruime schaal opgezetre beplantingen, waarin wilg en populier
domineren. Er wordt echter volgens een vasr plan toegewerkt
naar een bo; met een meer definirief karakter, waarin naast de
pioniersoorten (waaronder ook els) straks eik en beuk, es en
esdooin zullen domineren. Dit zijn de houtsoorten waarvan we
verwachten, dat ze onder onze omstandigheden van klimaat en

Fig,
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u,egen ir een rneel parkachtig deel uan lset stadsbos ifi het centrtDt.
De herkenbaarbeid aan het parh u,ordt er mee aerboogd: balsrnpoprrliercn geuen in het uoorjaar een heerlijhe geu.

bodem hier van nature rhuishoren. Tegelijk met de aanDlanr van
deze andere soorren kan de inrichting van het bos worden aangepast aan de funkties die her volgens de doelstelling moer vervullen, b.v. een grootschalig wandelgebied, of een meer park-

achtig bos.
Bij één bosobiekt is door een van meet af aan roegepasre verfijning in het onrwerp, de vormgeving nu al toegesoitst op de

ftrnktie,,rekreatie" (Íig. 2).
Afgezien van een intensief of meer ekstensief gebruik leveren
deze beplantingen een niet te onderschatten houtproduktie; eer.r
aspekt, dat in de nabije toekomst wel eens van grore betekenis
kan zijn.
De omzetting van her bos gebeurt, zoals a\ even werd aangegeven, volgens een vastgesteld schema, dat echter met vele andere
schema's, die er op het eerste geztcht nogal dwingend uitzien,
een zekere fleksibiliteit gemeen heeft. Het moer immers mogelijk
blijven om bij veranderende maatschappelijke eisen en oo grond
van bij het beheer opgedane ervaringen de werkwijze te aklualiseren. Maar de grondslag van de werkwijze blijft de ekologie,
waarmee wordt bedoeld, dat de eisen die een soort stelt aan zijn
omgeving (opgevat in de ruimste zin),bij de behandeling van
de enkele boom tot opstand, doorslaggevend moeten zijn. Daarmee is ook de ekonomie van het beheer uiteindelijk het meest
gebaat. De konklusie is, dat de vele soorten in her sortiment
van popuiier en wilg, veelal gekombineerd met struiksoorren
voor rand- en onderbeplanting, reeds in dit pionierstadium kunnen bijdragen aan een gevarieerd bos, war, vooral in her stedelijk gebied, het bos spoedig funktioneel kan maken. Zij zijn
echter niet blijvend, omdat we mer de langer levende soorten
als eik en beuk toewerken naar een ekologisch beschouwd ,,stabiele situatie". \íant ook her stedelijk landschap komr, rekening
houdend mer de natuurlijke groeiplaatsomstandigheden van dè
hier te lande thuishorende soorren, geleidelijk zozeer ror rusr,
dat er óók in de door de mens begeleide suksessie een opvolging
van soorten mag plaatsvinden.

Beplanting van de stads(hoofd)wegen
Op het niveau van stadshoofdwegen vindr u in Lelystad op zeet
verscl.rillende plaatsen populier en wilg roegepasr; als enkele of
meer-rijige beplanting en ook volgens het sysreem van ,,wijkers-

een

lus, uoor lset oog.

aooral

in

het toor.jaar

blijvers". De esdoorn b.v. reageert war nors op het tamelijk
winderige klimaat alhier en kan gemengd met populier wat
rustiger de tijd nemen om op hoogte te komen (fig. 5).
Elders wordt een logische verkeersgeleiding in een zo vroeg
mogelijk stadium door onderhavige soorten bewerkstelligd. Dit

geldt met name voor de ontsluitingswegen van woonwijken.
Op sommige plaatsen worden beide zijden van een voetpad beplant, waardoor een laan-effekt ontstaat (Íig.6).
Onder de bouwwerken die even zovele herkenningspunten in de
stad vormen, nemen de fiets-voetbruggen over de stadshoofdwegen wel een aparte plaats in. De beplanting markeert zo'n
plek ruimtelijk. De beschuttende werking van de bomen is te
verwaarlozen, maaÍ het psychologisch effekt van een visuele
onderbreking van het lange brugtrajekt is niet te onderscharten

(fis.7).
Het groen in de woonwijken
Zoals in het bovenstaande al even naar voren kwam is het de
doelstelling van het stedelijk groen om een wezenlijk onderdeel
uit te maken van de stedelijke struktuur; het ondersteunt deze
ruimtelijk en biedt een aantal praktische roepassingsmogelijkheden. Bij het nader uitwerken daawan voor de woonwijk, krijgen bepaalde facetten van de beplanting hier méér de nadruk:
herkenbaar maken van de woonomgeving, beschutring, begeleiding van speelplekken en ,,nanlur" zijn o.a. de funkties, en in de
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Fig.

5

Popilier en. esdoorn aolgens bet sjrteeilt. tuijÈers-blijuers langs
een stadshoofdueg. De poptlier neent tijdelijk ee,, loortplong, lt,dlttdoor lset beeld c,an tuegbeplanting eerder u,ordi bereikt.

ry5.. e . Een poptlierenlaantje in het prille ur.torjaar. Beschtttirtg en.
berÈenbare sfeer in eeil zeer ttitgestrekte u,oortu,ijk net opt,alíexle
crchitektttr uan de tt,oningen.

vormgeving vinden we oveÍwegend kleinschaligheid en de nadruk op het detail.
Het komt er op aan, dat aan die vormgeving grore aandachr
woldr besreed, zodat in een latere fase de groene plek, of het nu
een enkele boom is of een groeD, of een grasveld, de bewoners
v.an de
_wijk nier oniogisch voorkomr en ook technisch gezien
,,bel'reerbaar" is. Her helpt da.rrmee voorkomen, dat hetlroen
ten offer valr aan andere stedeli.jke voorzieningen. NTant in de
praktijk blijkt, dat soms juisr l.ret kleinschalig groen aan de
,,stedelijke korrosie" niet voldoende weerstand kÁ bieden. gn
mei name in een ontwikkelingsstadium van een beplanting mag
dat m.i. niet gebeuren.
Popr"ilier en wilg passen uitstekend in dit patroon; iuist vanwege
hun karakter van snelle groeiers, terwijl ook hier de vorm;rijkdom goed uitgebuit kan worden door degene die de eigenschappen van de soorten goeC kent. Het eífekr van b.v. populus
canescens in her voorjaar is heel bijzonder en komt op verichillende manieren goed tor harr recht als srraarboom; in plant-

Fig. 7 t\'[arkering uan de brttgget uoor het liets- en t,oetyerÈeer.
Zou,el toor de u,eggebrniker als toor de fietser ol t'oetganger op tle
l:n.gzeanaerÈeersbrttg is bet groen belargrij& bij rte beiéuiig t,o'n,le
rr:nte: De u,eggebrtiÈer uindt er een berkenningsptnt, de t'i"trr, ,,
ioetgdnger.e,'tt.dreil op het lange bttgtrajekt de ,,prychologische betcbtt_
beplanting.

Lttg' rxil

:,

in bijzondere hoekjes (fig. 8 en 9).
Ook wilg kan hier goed gebruikt worden (fig. 10).
Zo wordr ook aan de bewoners spoedig duidelijk wat de bedoeling van her ontwerp geweesr is; en in goed samenspel met de
mensen staat. dan het groen, althans vanuit deze gézichtshoek
soenen en

benaderd, ook war steviger

op zijn wortels.

frnage

Het valt niet te ontkennen, dat er tegen her gebruik van popu_

lier en wilg in de stad in sommige gevallen een zekere aveisie

bestaat. Uit voorgaande arrikelen móge blijken, dat die eerder
lijkt ingegeven door een vooroordeel dan door grote kennis van

I
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Fig. 8 Popiltts

cdilesceils in bet uoor.jaar,
GeeÍt acn een rcrstedelijkt hoeh;je Lel.l,stad een lteel bijzondere sfeer

Fig. 10 OoÈ u,ilgen knnnen otdet grnstige onstandigheden enorDl
ba.rd groeien, zo.dar er o,p niet te Èleiie afsiand t,an de-u,oningen geplant ntoet uorden. De bonten ttorden sont al ganu) te grool.

De Jrrdhke arcbitektutr 'uan de u,oninger kontlalteert bàeiend ntet het

losse karakter

un

de

uilg.

Het gaat juisr om de sfeer die, door het stedelijk groen, de bewoner of de bezoeker van her gebied ondergaat; het gaar om de
juiste kombinatie van vorm en funktie die het stedelijk onrwerp
z'n harmonie geeft, waardoor het bestand is regen het gebruik
ervan en die het uittilc boven de triviale waarheid dat smaken
vefschillen.

Besluit

2 Dit fraaie kerkgebotu' lrddgt on2 een zorguuldige at'uerking
udn de.ongeuitg. Het gebruik uan Popiltrs canesceis Jtdat garailt 1/oor
F;9.
een

bijzotder ellekt, tooral in het looridar.

het sortimenr en de prakrische gebruiksmogelijkheden ervan.
Populier en wilg behoren ror onze inheemse houtsoorten en verdienen daarom alleen al ook een plaats in onze woonomgeving;
en ook mer her oog op de praktische vormgeving zijn ze"op eiÉ
niveau hun plaars ren volle waard. Door een juiste toepaising
van de vormenrijkdom ervan zijn daarbij bijzondere effekten té
bereiken.
Een foto, hoe goed die technisch ook moge ztjn,
een onvolledige weergave.

is

daarvan maar

Tenslotte nog één belangrijk punt: Beheren is vooruitzien. Er
komt na jaren een momenr waarop de pionier zijrr rol heeft gespeeld. Doelmatig beheer van stedelijk groen geschiedt bij voorkeur in samenwerking mer de bewoners. Áan de mensen kan
goed duidelijk worden gemaakt wat er bij het groenbeheer aan
de hand is en er behoeven dan in feite weinig moeilijkheden te
worden gevreesd wanneer het aan gaat komen op vervan-qin.q
van de bomen.

bij de soorten, die al vrij spoedig voor andere (of dezelfde, wanr niemand verbiedr om opvolgend van
Een voornaam punt

één soort gebruik re maken) plaars moet maken.
Soms is het mogelijk om al geÍuime tijd vóór het vellingstijdsrip

een jongere genetarie op gang te help,en, mer name in parl<bij wegbeplanringen. In alle gevallen is een goede
voorlichting noodzakelijk. Mede op deze manier bereikt men clat
de mensen echt berrokken raken bij hun woonomgeving: De
bewoners zijn dar ook als er gif in de bodem wordr gevonden;
met ,,het stedelijk groen" bereikt men de mensen op een war
vriendelijker manier: ,,Groen" bij mensen brengt mensen bij
gebieden en

elkaar.
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lnsektenaantastingen op populier en wilg in 1979

/

W. Schuring
RBL ,,De Dorschkamp", Wageningen

Blijkens de gegevens over insektenschade aan bomen en struiken
die jaadijks met vrijwillige medewerking van ruim 150 medewerkers verzameld worden, zijn de hier volgende insekten schadelijk geweest op populier en wilg.
De rups van de satijnulind.er (Leucoma salicis) vrat vele kilometers wegbeplantingen van populier plaatselijk kaal o.a. langs
de wegen Delfzijl-Scheemda en Veendam-Gieten in het noorden, maar ook in het westeo langs de provinciale weg BlijswijkBenthuizen, langs de Rijksweg bij Roelofsarendsveen, langs
Rijksweg 12 bij Nootdorp, Zoetemeer, Blijswijk, Zevenbergen
en Gouda en langs Rijksweg 2 brj o.a. Maarssen en Vleuten.
Ook bij Zevenaar, Heesch en Leuven (kloon'Heidemij') werden
wegbeplantingen kaalgevreten. Evenals in voorgaande jaren trad
de satijnvlinder op in de IJsselmeerpolders, o.a. in het Urkerbos,
het Spijkbos en de Gelderse Ffout (kloon 'Dorskamp'). Van wilg
is slechts één aantasting door de satijnvlinder gemeld en wel
een matig tot zware aantasting te Emmen.
Op verschillende plaatsen in het land waren de wilgehaanties
(Phyllodecta spp.) schadelijk; op populier bij Zundert (Pop.
alba en P. x canescens) en op wilg bij Haaren zijn zware aan'
tastingen gekonstateerd. Ook elders, zij het in mindere mate,

bij Emmen, Brummen,
Hengelo, Gemonde en Baarle Nassau.
De tuilgehoutrup.r (Cossts cossus) is een jaarlijks terugkerend
probleem. Zowel op populier als op wilg was dit insekt schadelijk op Terschelling, in Álkmaar, de Haarlemmermeer, Europoort en Gouda. Te Berghem en Macharen richtte Cossus enkel
schade aan op populier. De ionge wilgehoutrupsen zijn alleen in
staat om via verwondingen die o.a. door het bermbeheer, snoei
en het verkeer veroorzaakt kunnen worden, de bqqm binnen te
dringen. Bij overbevolking verhuizen volwassen rupsen uit de
aangetaste boom (,,Cossusboom") naar nabijstaande bomen.
Deze oudere rupsen zijn wèl in staat om aktief een boom binnen
te dringen.
Een ,,Cossusboom" is dus een bron van infektie en dient opgeruimd te worden. Ook vanuit de achterblijvende stobbe en wortellijsten kunnen de rupsen zich verder verspreiden, wat men
waren de wilgehaantjes aktief: o.a.

daar schadelijk oo populier, o.a. bij Lauwersoog (Pop. nigra), de
Gelderse Hout (kloon 'Flevo'), het Harderbos en bij Dirksland.
Een ernstige aantasting door de scltimmelluis (Phloeomyzus passerinii) werd gekonstateerd in het Visvijverbos. Dezelfde luis
manifesteerde zich marig in de Gelderse Hout.
Ook de horzelulinder (Sesia apiformis) deed weer van zich spreken. Populieren bij Haarlem, Ábbenes (kloon 'Heidemij'), Den
Haag en Goedereede werden aangetast door dit insekt. Langs
wegen in de Beemster waren door de horzelvlinder aangetaste
populieren door hun ongunstige standplaats zodanig verzwakt,
dat schimmels (rot) een kans kregen. De aantastingen waren zo
hevig dat de bomen gevaar opleverden voor het wegverkeer en
moesten worden opgeruimd.

Op de kwekerijen van de Gemeente Amsterdam brachten de
populierhaantjet (Melasoma spp.) eÍnstige schade toe aan PoPulieren.

Aantastingen door populierhaanries werden eveneens gemeld
van de Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam en van enkele
plaatsen

uit Den

Haag.

Incidenteel waren nog andere insekten schadelijk, zoals op zwarte populier de :p'i'raalgallais (Pemphigus spyrothecae, Den
Haag) en op wilg de utilgeblad'werp (Nematus salicis, Delft),
de $ippelnto, (Yponomeuta rorrella, Bleskensgraaf) en de uilgebailgalmug (Rabdophaga saliciperda, St. Maartensbrug).
Popalns serotina, ddilgetdsl door d.e scbim.mellail (Phloeonyzus pas-

serinii Sign.).

derhalve zal moeten voorkomen. Indien men een aangetaste
boom nog kan redden, moet m€n de wonden, na verwijdering
van de boorproppen, in de zomer met een wondafdekmiddel
met fungidewerking behandelen, waatna deze dichtgestopt moeten worden. Natuurlijk moet men alle in de nabijheid staande
bomen op verwondingen kontroleren en ze, indien nodig, navenant behandelen.
De kleine uinteralind.er (Operophtera brumata) was hier en
Vretende laraen

I
I

tan het popalierhaantje (Melasoma PoQttli L.).
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Het eÍÍekt van bemesting met stikstoÍ, al oÍ niet gekombineerd met chemische onkruidbestrijding,
op de groei van Populus'Dorskamp' in een beplanting in Oostelijk Flevoland / T. F. Glastra
R.U.P., Lelystad

I

Inleiding

Op basis van de resultaten van in het vededen uitgevoerde kortlopende proeven bleek een stikstofbemesting een positief effekt
op de groei van populieren te hebben (Van den Burg 1973,Yan
der Meiden 1965-1976).
Het effekt ervan op de groei van nieuwe, snel groeiende klonen,
geplant op zware kleigronden, was echter onbekend. Bovendien
rees enige twijfel over het effekt op lange termijn.
Er werd daarom besloten een proef op te zetten waarin de invloed van bemestingshoeveeiheid, bemestingstijdstip en chemische onkruidbestrijding op de groei van populier kon worden

Bemest i nosoroefvel d Popul

lr

us

rDorskamol

ijk Flevoland, kavel !J b
Aanleg: april l!68
Plantsoen: 1-jarig beworteld plantsoen
Plantverband:4x4m.
Oostel

2
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I
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Samenvatting
In 1968 is op kavel B 53b in Oostelijk Flevoland een proefveld
aangelegd met als beplanting Populus 'Dorskamp'.
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De opstand is 1,15 ha groot.
De proefobjekten zijn:

1
2
3
4

Geen bemesting met kalkammonsalpeter (kas);

200 gr. kas/boom in het jaar van aanleg;
200 gr. kas,/boom in het jaar na aanleg;
I00 gr. kas/boom in het jaar van aanleg en
200 gt. kas,/boom in het 2e jaar na aanleg.
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Chemische onkruidbestrijding wordt op de helft van de oppervlakte uitgevoerd. Het middel is een mengsel van Paraquat en

Diquat, verspoten op de plantspiegel gedurende 3 jaar vanaÍ
aanleg. Op de andere helft is het onkruid in het jaar van aanleg
1 x gemaaid.

Kleine positieve verschillen in ms per ha tussen de behandelin-

gen zijn 5 jaat na aanleg aanwezig, doch blijken II jaar na aaÍleg te zijn verdwenen. De kosten van de diverse behandelingen
zijn hoog en lopen ekstreem hoog op door de rente op rente
gedurende de loopdjd van 15 jaar. De meeropbrengsten, die
nodig zouden zijn om de hoge kosten te dekken, zijn niet haal-
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1969

g kas

10
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0g kas
0s kas
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968

1

970

baar.
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Proefopzet en aanleg
Uitgangspunt voor de proefopzet is het toetsen van de invloed
van enkele bemestingsniveaus en -tijdstippen, al of niet gekombineerd met een (meerdere malen herhaalde) onkruidbestrijding.
De bemestingsniveaus zijn gebaseerd op de resultaten van vroeger onderzoek. De bemestingstijdstippen zijn in de proefopzet
opgenomen op grond van tegenstrijdige ervaringen van beheerders; een bemesting zou volgens de ene zienswijze in het jaar
van aanleg en volgens de andere zienswijze in het jaar erna
moeten worden toegepast. Daar verwacht werd dat een bemesting door de vaak weelderige pioniervegetatie zou worden gebruikt, waardoor het nuttig effekt nihil zou worden, is elk bemestingsniveau/tijdstip ook gekombineerd met een meerdete
malen herhaalde onkruidbestrijding.

Het aantal veldjes bedraagt 8 stuks; elk veldje met een verschillende behandeling. Ter aanduiding van een bepaalde behandeling wordt het korresponderende veldnummer gebruikt (zie
proefveldkaart).

De onkruidbesrijding wordt op de helft van de oppervlakte
uitgevoerd en bestaat uit het spuiten van een mengsel van Paraquat en Diquat op een plantspiegel van 1,5 x 1,5 meter per
boom en wordt vanaf de aanleg 3 jaar achtereen jaadijks uitgevoerd. Op de andere helft wordt de vegetatie alleen in het

De proefobjekten zijn (zie ook proefveldkaart)

jaat van aanleg gemaaid, waarna geen onkruidbestrijding meer
plaatsvindt.
Voor de proef is op kavel B 53 een terrein van 1,15 ha groot
gereserveerd. Kavel B 53 is in 1!66 ontgonnen, waarna koolzaad
is ingezaaid. Na de oogst in 1967 is de kavel geploegd en in het
voorjaar van 1968 beplant. De bodem bestaat uit een homogeen
zwaar kleipakket van minimaal 2,5 meter dik, met een lutumgehalte van 27 7o. De grondwaterstand wordt door middel van

Geen kas;
200 gr. kas,/boom in het jaar van aanleg;
20O gr. kas,/boom in het jaar na aanleg;
100 gr. kas,/boom in het jaar van aanleg en
200 gr. kas/boom 2 jaar na aanleg.

(vervolg pag.40)

1
2
3
4

drainage (ondedinge afstand drainbuizen 12 m) konstant op
een peil v^rr c^.100 cm beneden maaiveld gehandhaafd.
Omdat de beschikbare oppervlakte vrij gering is, is de kombinatie slechts in enkelvoud uitgevoerd.

(

Onmiskenbaar voorjaar

'Robusta'-katten.
Niet alleen het tijdstip van uitlopen,
maar ook de kleur van het jonge
blad verschilt per populiereras. >

Populieren in bos, stad en landschap
Dit

geheel nieuw fotoboek toont de grote vormenrijkdom van populier en de betekenis van deze houtsoort voor bos, landschap en stedelijke beplantingen. Het boek
tek I32 pagina's met 126 foto's (waarvan enkele in kleur), silhouetten en tekeningen.

De tekst, waarin ook de rol van populier in het verleden en de mythologie wordt
belicht, is geschreven door Bert Schut, bekend door zijn vele publikaties over de
naruuf.
Iedereen, die bij het gebruik van bomen is betrokken wordt door dit boek vertrouwd
gemaakt met de mogelijkheden, die het rijke skala van populiererassen biedt, terwijl
dit boek voor de niet deskundige belangstellenden een plezierig kijk- en leesboek is
over de boomsoort, die een groot deel van ons Nededandse landschap bepaalt.

,( '

-b

i.fr

Populieren in de stad

Inhoud:

- \íat zijn populieren
- De rol van populieren
-

De populier als solitair

in verbeelding

en werkelijkheid
Vormenrijkdom van populieren
Uitloopstadia
Seizoenwisseling

Populieren in het bos
Populieren in het landschap

Populieren in rekreatiegebieden
Populieren in industriegebieden
De groei van populier
Bijzondere beplantingen
Gebruik van populieren bij de aanleg
van nieuwe bossen
Populierenhoutverwerk ing

Dankzij subsidies van diverse zijden is de prijs van dit fraaie fotoboek (formaat

2l x 2l cm), een uitgave van de Stichting Populier, vastgesteld op het uiterst lage
bedrag van / 10,-. (Inkl. B.T.V., ekskl. verzendkosten à I 4,50 per boek; f 5,50 per
2 boeken, verder volgens P.T.T.-tarieven.)
Het boek, dat in maart 1980 is verschenen, wordt u toegezonden na overschrijving
van f l4)0 per boek (of f 25,50 per 2 boeken) op girorekening 11729 15, t.n.v.
Stichting Populier re \Tageningen, onder vermelding van ,,Fotoboek",

40
'I'abel

1

De gemaakte kosten zijn berekend aan d€ hand van de volgende
normen van de afdeling Beplantingen:

Ind.eling uan het proeftteld. op kaael B 53b.

200 gr. kas
200 gr. kas
100 gr. kas
2OO gr. kas

in
in

in
in

mei
mei
mei
mei

968
969
968 en
970

geen kas

3 x herhaalde

geen onkruidbestrijding

onkruidbestrifding

vak 2
vak 6

vak I (juni)
vak 1 (iuni)

vak
vak

vak I (iuni)
vak 4 (iuni)

t'

3

Onkruirlbetrijd'ing op plantspiegel: uan 1,5 x 1,5 meter
Onkruid bestrijden - 0,06 manuur/boom.
Gramoxone f 22,50/llret
Aantal bomen per ha is 625.
Benodigde hoeveelheid spuitmiddel is 8 ltrlha.
Kosten van 1 manuur zijn f 30,0O.
0,06 x 625 bomen
8 liter Gramoxone

Binnen elk vak is een meetperk van 28 bomen uitgezet. Randrijen tussen en aan de rand van vakken zijn buiten beschouwing

:
x

gelaten.

Totaalkosten per ha

In april 1968 is het terrein in handkracht ingeplant met éénjarig
bewortelde stek van Populus'Dorskamp'op een plantafstand van
4 x 4 m (rechthoeksverband). Tussen de rijen populieren zijn
machinaal 2 njen elzen geplant (planwerband I,33 x I,33 m).

Dunningen

en.

u

de

populieren om de andere boom verwijderd.
In de periode tussen 1968 en 1976 zijn diverse metingen verricht.
Hoogtemetin gen zijn jaadijks verricht vanl967 tot en met 1972.
Omtrekmetin gen zijn jaarlijks verricht van 1969 tot en met 1973
en in 1975.
In 1979 is een gekombineerde hoogte-diametermeting verricht.
Een overzichr van uitkomsten van de metingen staat in tabel 2.

plantspiegelbehandeling ï

1.260,00

0,05 x 625 bomen : 3l tur/ha x
125 kg à f 3r,25/100 kS

30,00

I

Í
Í
ï
I

30,00

Totaal

62 kg à f 3t,25/100 kg
manuren x J 30,00/uur

blijft gelijk

Totaal

erwerkingtmeth oden
Allereerst moet gesteld worden dat men dit als een rekenvoorbeeld moet beschouwen, daar deze materie erg gevoelig ligt en
er veel verschil van mening over bestaat.
De verrichte metingen zijn rekenkundig gemiddeld, waarna aan
de hand van de plantafstand (4 x 4 m) de inhoud in ms/ha
wordt bepaald. Dit is voor elke behandeling apart uitgevoerd,
zowel wat betreft de metingen in 1973 als in 1979.
De

1.080,00
180,00

I

Benzesting op de Plantipiegels oan 1,5 x 1,5 rnetet
Bemesting - 0,05 manuur,/boom.
f 31,25/100 kS.
Bij 200 gr. kaslplantspiegel is de gift L25 kg/ha.
Bij 100 gr. kas.,/plantspiegel is de gift 62 kg/ha.

ercic hte u aarnerningen

ln 1975 zijn de elzenrijen met de slagmaaier verwijderd.
In T977 is een dunning van 50 /o uitgevoerd Hiervoor zijn

- IÍ
-

36 uur/ha x
ï 22,10/liter

tt

Tabel

2

Ooerzicht hoogte- en omtrehmetingen 1967

t/m

937,50
39,00

916,50
19,50

I

93t,so

f

957,00

Bij de rente op rente berekening is uitgegaan van een rentevoet
van 4 7o. De dunningsopbrengst is niet meeberekend daar deze
voor alle behandelingen nagenoeg gelijk was.
De aerschillen in opbrengsten tusren d'e d'i'uerse bebanl'elingen
dar in 1972 nog verschillen in behandeling

Uit tabel 3 blijkt

1979.

Behandelingen
Bemesting

200 sr. kas le j.

Onkruidbestrijding

plantsp. maaien

IeI2eI3ei.

Vak
Hoogte (in m) eind

100

gr. kas le

200 gr. kas 3e

plantsp. maaien

le|2e*)ej.

1ej.

plantsp. maaien
le*2e+3e j. le j.

2

8

7

5

plantsp. maaien

))^

236

1968

3,01

1,24

2,20
2,74

1969

4,88

t,11

4,r4

r970

6,1,

7,25

8,84

9,06

6,21
8,08

10,38

10,59

r7,90

18,10

r972

geen bemesting

Lej

1967

r97l

200 sr. kas 2e j

')

))

6

2,)0

lef 2e*3e j.

1e

4

t

j.

2,36

2,44
2,89

2,18

1,2)

2,8j

4,4r

4,94
7,00
8,98

4,4J
6,16

8,t9

2,95
4,81
7,00
8,81

9,81

r0,23

r0,6a

8,45
10,24

t0,72

r0,j2

11,60

18,00

17,90

18.10

L8,20

t7,90

2,8L

4,24
6,39

6.69

8,45

r97)
r974
r97

t

r979
Omtrek (in cm) eind
1969

rc

t7

t3

r3

t6

r4

It

t2

r970

26

27
37

22
32

22

26

26

2L

3t

22
32

36

4)

44
49

42
46

4>

4T

t0

47

60
76

t9

6t

t8

76

78

77

r97

I

r9t2
r973

3'

4t

4t

t0

5r

47

46

60
79

6r

50

t7

78

76

77

r974
r97 5
1979

tr

46

4,

4r
aanwezig zijn. Zes jaar later (1979) zijn deze nagenoeg ver-

De kosten per ha aan

d'e

aerschillenàe behandelingen

dwenen.

De kosten voor onkruidbestrijding en bemesting ziin aan de

Opvallend is het verschil in 1972 tussen vak 3 en vak 4. Beide
hebben geen kas bemesting gehad. In vak 4 is echter het on-

hand van de normen per ha berekend.
Deze kosten zijn voor de verschillende behandelingen uitgerekend, waarbij is uitgegaan van een maksimale omloop van 15
jaar en 4 Vo rente op rente (tabel 4).

kruid chemisch bestreden wat een inhoudsverschilvan9 ms/ha
te zien geeft. In 1979 is dit verschil totaal verdwenen.
De vakken 5 (200 gr. kaslplantspiegel 1969 + 3 jaar chemi-

sche onkruidbestrijding) en 6 (geen chemische onkruidbesuijding, maar ook 200 gr. kas/plantspiegel) laten een overeenkomsdg effekt zien. In 1972 eer. flink verschil dankzij de chemische
onkruidbestrijding en in 1979 nageooeg geen verschil meer aanwezig.
De lage skore van vak 8 is niet verklaarbaar.
Daar de verschillen nagenoeg zijn verdwenen naarmate de opstand ouder is gewgrden, is de verwachting gerechwaardigd dat
medio 1983, als de eindkap plaatsvindt, de opbrengsten ook dan
nagenoeg gelijk zullen zijn.
Met dit gegeven is het interessant om te weten wat de

kosten

per ha van de verschillende behandelingen zljn tot de eindkap.

Tabel

3

Ouerzicht aan d.e opbrengst per ha per bebandelingsobjekt.

rna/ha in

Vak

1

2
3

4
5

6
7

I

200 gr. kas 1968
200 gr. kas 1968
blanko
o.b.

blanko -f
200 gr:
200 gr.
100 gr.
200 gr.
100 gr.
200 gr.

+

-

o.b.
o.b.

1972

1979

42
44
34

tt2

*

t.o.v. vak 3 in

1972

1979

t24 lo

106 7o

r29 %

104 %

100 %

126 %

100 %
100 %

41

110
106
106
102

)5

104

101 %

96 %
98 %

34

107

100 %

4')

102

94%

4j

o.b.
kas 1969 + o.b.
kas 1969
o.b.
kas 1968 en
kas 1970
o.b.
kas 1968 en
kas 1970
o.b.

in /6

t2l %

ror

1

96%

Kosten/ha tot 1984 bij
4 /6 rente op fente

Het aantal ekstra mB dat nodig zou

Í

276 ml
58 m3

8.107,00

11.7t8,00

3

onbehandeld
6.149,00
8.240.00

5

6
7
8

Í
í
Í
f
Í

Konklusies
Bemesting, al of niet gekombineerd met chemische onkruidbestrijding, kost over de gehele omloop gezien veel geld.
- Positieve resultaten in de vorm van een hogere mB opbrengst
hoeven niet verwacht te worden.
- Snellere ieugdgroei, gedurende de eerste 5 jaar, zijn te danken
aan de onkruidbestrijding en niet aaÍr een vorm van bemesten.
- Deze voorsprong, dankzij onkruidbesuijding, is 12 iaar na
aanleg volkomen verdwenen.
- Verschillen in aanslag konden niet worden gekonstateerd. De
aanslag was 100 7a in alle vakken.

-

Literatuur
- Van den Burg, J. en J. P. Peetets, 1973.

Minerale voeding van enkele
IooÍhoutsoorten op depót- en andere voor de bosbouw onbekende gronden. Rapport ,,De Dorschkamp", rilíageningen, no. 34.
- Van den Burg, J., 1973. Bemesting en minerale voeding van loofhout
op jonge mariene gronden. I. Populier. Rappott ,,De Dorschkamp",

1.69r,00
9.s79,00.

bij

een m3 prils van

Í i0,00

bestond
alsmede

de voorgeschiedenis van de beplanting kan van grote betekenis
zijn geweest bij de oncierzoekresultaten.

Plastic boommanchetlen - Hang- en steekeliketten - Labels
Tonkinstokken - Boombanden - Acryl gaaslinnen - Schermdoek
TuingêÍeêdschap - Snoelgereedschap - Grasmaaimachlnes
Pulverisateurs - JiÍÍypots - JlfÍy-Seven - Plasticpotten - Plantacryl
Bindmateriaal - Handschoenen en wanten - Kruiwagens
Kaskitten en verÍwaren - Beshiidingsmiddelen - enz, enz.

A. MAURITZ & ZJ{. B.V.

Noot redaktie:
Het onderzoek is uitgevoerd in een beplanting op de relatieÍ

rijke gronden van Oostelijk Flevoland.
- De bij de onkruidbestrijding behandelde vegetatie
uit distels, harig wilgeroosie en grassen.
- De in 1975 verwijderde onderbeplanting met elzen

Een kleine gÍeep uit onze lijst:

-

- afdeling Beplantingen.

-

TUIl{BOUWARTIKELEl{

posrBus 112

no. 19.

- Van der Meiden, H. 4., 1965. De Populier vraagt stikstof. Populier
2 (i): 4-6.
- Van der Meiden, H. A., 1976. Handboek voor de populierenteelt'
K.N.H.M., Arnhem, 4e druk, biz. 111-116.
- Van de Pool, P. R., 1969. Bemestingsnormen voor beplantingen,

zijn om de meerkosten te dekken

218 m3
274 mg
56 mg
111 mB
329 n3

1.J48,o0

in Oostelijk Flevo-

Het aantal ekstra m3 dat nodig is om de kosten te dekken, is in
de meeste gevallen hoger dan de eindkap.

nota R.IJ.P.

2

4

aan andere opstanden van Pop. 'Dorskamp'
land.

I$Tageningen,

%

Tabel 4

Vak

De verwachte opbrengst bij de eindkap zonder dunningsopbrengst bedraagt bij alle vakken -+ 200 m3. Dit is getoetst
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Heksenbezem in populieren?

/

F. A. van der Meer
lnstituut voor plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen

In september 7979

maakte ing. A. L. van Lokhorst van her
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw

iil

{r

,,De Dorschkamp" ons arrent op groei-afwijkingen bij ies jaar
oude moerstoven van Populus canescens. Op eenàantal van deze
moeren hadden zich uitsluitend opvallend korte scheuten ontwikkeld, die veelal tot in de top bekleed waren mer sreil omhoog gerichte zijscheuten (foto 1 en 2).
Deze verschijnselen doen sterk denken aan war men in de literatuur heksenbezemziekten noemr (Engels.. tuir ch es' br o om). Dic
soort ziekten komt bij meerdere gewassen voor en kan soms
zeer schadelijk zijn. Een bekend voorbeeld daanan is de heksenbezemziekte van framboos, die tussen 1950 en L960 zeer algemeen voorkwam in her toen belangrijke frambozegebied rond
Breda (De Fluiter en Van der Meer 7953;Yan der Meer en De

Fluiter 1962).

Bij verscheidene boomsoorren, o.a. berk, komt een rype heksenbezem voor dat beperkr blijft tot kleine gedeelt.n lràn de boom
en veelal niet groter wordt dan een flink kraaienest. Dar type
wordr veroorzaakt door schimmels of door mijten (Bos i963).

Foto 1 Popnlus ca,lercenr
.lDorschkanp nr. 1366). Links: eenjarige
tak aan een gezonde noerplànt.
Rechrs: eenjarige ta| t,an een bíkseï-

Het door ons bedoelde rype wordr vooral gekenmerkt door een
voortijdige en overmatige vorming van zijscheuren over de ge-

Foto

2 Fo|uh: c,tnerceil! (Dorschkanzp nr. 1367). Boaenfie gedeelte
ultn een eenjarige taá uan een zieke noerplant, Tol in de lop bekleed.

Foto-.3 Entingen, oan Popilat cdnetcerrr (Dorschharnp nr. 153g) op

rnet zijschefien.

il!rto-?lt d.oor het aeruroegd--oltstdan 7,ail zijscheutjet. Links:"ení aan
dezelfde ziehe noerplant, doch alak ttoor bet enten ged*reule 2 *tr in.
Tadter !án 45"C gehou.deil. Verroon, meer lengtegroei en geet uoor-

bezenzieÉe noerplant.

P. alba'Raket'. Rechts: ent l)an zieke ntoerplant, d.ie eàn bossige groài

tijdige aorming uan zijscheatjer.

\,

I

Á
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hele plant en wordt veroorzaakt door mycoplasmas. Dat zijn
kleine, primitieve organismen die in de-zeèfvaten van zieke

planten voorkomen en veelal door cicaden of bladvlooien worden overgebracht (Bos 1970).
Typisch voorleel mycoplasmaziekten is ook, dar voorrkwekingsmateriaal zoals stekken of enthour, gezond gemaakt kan wordln
door een' warmwaterbehandeling [Vu" aJ. Meer 1975). Uit
oriëntetendeproeven is inmiddels gebleken dat ook bij populier
gevonden heksenbezem gevoelig is voor zo'n behandeiiÀg(foto
3). Er moet echter nog worden afgewacht of de behÁdelde
planten inderdaad ook gezond blijven, wanr soms geeft zo'n behandeling_ alleen maar een tijdelijke verbetering,lermoedelijk
omdat er bij een niet voldoende lange behandeling nog een gering aantal mycoplasmas achterblijft. Verdere proeven moeren
uitwijzen welke temperaruur en tijdsduur bij pópulier afdoende
ztlfr.

Oo! op andere punren, bijv. het elektronenmikroskopisch onderzoek naar de aanwezigheid van mycoplasmas, is hei onderzoek

nog in het beginstadium. Deze voorlopige mededeling is dan
ook hoofdzakelijk bedoeld om informatie te verkrijgen over het
eventueel voorkomen van de ziekte op andere plaatsen in Ne-

derland en om een antwoord te krijgen op de vraag of de beschreven verschijnselen, behalve bij geknotte moeren, ook voorkomen bij vrij groeiende Populus canescens. \íij zouden het op
prijs stellen als iedereen die de genoemde ziekteverschijnselen
waarneemt, dat zou willen melden aan de auteuf van dir artikel.
(F. Á. van der Meer, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Binnenhaven L2, 6709 PD \Tageningen, teleÍoon
08370-r9r5L).

Literatuur
- Bos, L., 1963.

Heksenbezem en heksenbezemgroei bij houtige gewassen.22e Jaarb. Ned. Dendrol. Yet.19j9,1960 en 1961.
- Bos, L., 1970. Mycoplasmas, een nieuw hoofdstuk in de planteziektenkunde? Gewasbescherming l: 45-J4.
- l'luiter, H. J. de, and F. A. van der Meer, 19j3. Rubus stunt, a leafhopper-borne virus disease. Tijdschrift over Plantenziekten 19: 191'-19:-.

. yeel, F. Á. van der,

heksenbezemziekte

en H. J. de Fluiter, 1962. Bestrljding van de
van de framboos door middel van een cÁemische

bestrijding van de vector. Mededelingen van de Landbouwhogeschool
en de opzoekingsstations van de staar te Gent. Deel XXVII no. 3:
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De demonstratiebêplanting van de Stichting lndustrie-Hout te Joppe

/

as a tool for the elimination
Gembloux Special Volume:

R. Eppenga en H. W. Kolster
Stichting lndustrie-Hout, Wageningen

De demonstratiebeplanting,,Joppe" (gemeente Gorssel), die
Hij is, overeen-

4,30 ha groor is, bestaat volledig uit populieren.

komstig een door de Stichting Industiie-Hout opgesteld plan,
in het voorjaar van I97I aangelegd. De eigenaaivan dezê beplanting, die behoort ror een serie over het hele land verspreid

liggende demonstratiebeplanringen, is de heer E. de Maes janssens van het landgoed ,,Klein Joppe".
Het bodemprofiel in het noordelijk gedeelte van de beplanting
bestaar

uit

een gooreerdgrond, met eèn weinig humeuzË bouenl

II

en III) die naar het zuiden toe geleidelijk
overgaat in een laarpodsolgrond (onderdeel V). Het terrein, dat
als bouwland in gebruik was, is vóór de aanleg oppervlakkig
mer een kuhivator bewerkt. In de vegetatiepeiiodË sraar he;

grond (onderdeel I,

grondwater op gemiddeld 1,5 m diepte (GT
zijn de grondmonsteranalyses vermeld.
Tabel

1

pH KCI
Org. sto[ /6
Afslibbaar /6

I, II

5,2
3,6

mu
50-105 mu
105 mu
totaal

en

III

Onderdeel V
5,0

)1

10

7

11
T7

9
18

58

o,

86

90

Zand /o

P. totaal

1

Grond.nonsteranilyses aan de laag 0-25 cm.
Onderdeel

16- 50

V-VI). In tabel

tt7
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De beplanring bestaat uit de volgende onderdelen:

I Populetum Á
IV
II Bemesting
V
m Onkruidbestrijding VI

Kionenmenging
Plantafsrand
Populetum B

De beplanting is met een éénjarig plantsoen aangelegd; de
plantafstand (ekskl. onderdeet V) is 4 x 4 m. Met uiizondering

van de onderdelen II en III zijn de bomen in het eerste jaar met
100 gram kalkammonsalpeter en in het tweede jaar met 200 g
bemest; de onkruidbestrijding op de plantspiegeli (1 m2,/boom)
werd de eerste rwee iaren mer Gramoxone (oo basis van 5 l/ha)
uitgevoerd.

Resultaten
Populetum A

1

In dit

gedeelre van de beplanring zijn 12 binnen- en buitenlandse rassen aangeplanr om de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden te vergelijken.
Per ras zijn twee vakken ingeplanr, elk vak bestaat uit twee rijen
van vier bomen. Deze opzer heeft het nadeel dat door groeiverschillen tussen de rassen een onderlinge beïnvloeding ontstaat. Deze beïnvloeding treedt evenals ln klonenm.ngi.rg..,
vooral op bij de diktegroei; de lengtegroei is tot heden wárschijnlijk nauwelijks verstoord. In tabel 2 worden daarom alleen
de gegevens over de hoogtegroei gegeven.

2 I

Tabel

PopiletunÁ
Hoogte

Ras

Hoogtesroei (m)

(m)
Oxford *)

eind 1978

l97l t/m'7) I974t/m'78

totaal

Fritzi Pauley *)
P. trich. CF

16,r

4,3

9,6

t4,0

19,2
19,4

orl

17,2

P. nigra x P. trich.
sel. Heimburger

6,2

I 1,1
11,0

17,t

4,>

10,7

oP. 42

i 8,8

t,4

1r,6

15,3
17,0

i2,9

),4

7,9

tl,j

B. t)2 ó
B. 132 I

13,8
15,7
11,8
15,0

1,1

8,4

12,1

9,8

r3,1
t4,o

Agathe F *)
Florence Biondi *)
Batard d'Hauterive
Flevo *)
Dorskamp *)

*) in

1r,7
r6,6

de handel zijnde rassen

3,9

4,t
4,5
4,4
4,7

t7,t

9,9
9,0

lj,5

9,8

14,r

10,j

15,0
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2 laat zien dat 'CF', 'Fritzi Pauley' en 'OP 42' een zeer
goede hoogtegroei veÍtonen. Deze rassen hebben echter hun beTabel

perkingen: 'CF' en 'Fritzi Pauley'hebben in de zomermaanden
vaak last van topbreuk, 'OP 42' bleek bij kunstmatige infektie
een vrij grote kankergevoeligheid te bezitten hoewel dit in de
praktijk nog niet is opgetreden.
De door Heimburger geselekteerde hybride uit de kruising tussen P. nigra x P. trichocarpa, de'Dorskamp', 'Flevo', 'Oxford',

'B I32 ó' en '9' en 'Batard d'Hauterive' hebben tot heden een
goede groei. Op deze lichte grond is de hoogtegroei van 'Agathe F' en 'Florence Biondi' wat minder goed maar ligt ongeveer
op hetzelfde niveau als die van 'Robusta' in onderdeel IIL Hoewel schade in deze beplanting niet is opgetreden, wijzen wij hier
op de nachtvorstgevoeligheid van 'Oxford', die dit ras ongeschikt maakt voor aanplant op plaatsen waar vaak nachtvorst

optreedt.
De resultaten duiden er op dat op deze groeiplaats de balsempopulieren en hieraan verwante rassen zich beter thuis voelen
dan euramerikaanse populieren.

II

met die van c, het belang om de stikstofbemesting altijd in
kombinatie mer een onkruidbestrijding uit te voeren. Opgemerkt kan worden dat de onkruidbestrijding na 1974 vfijwel
geen effekt op de groei meer had omdat de vegetatie toen grotendeels uit brandnetels bestond.

De resultaten tonen verder aan dat grotere stikstofgiften dan
die bij behandeling c, zonder dat onkruidbestrijding is toegepast,
niet alleen in de eerste jaren maar ook daarna weinig effekt op
de groei hebben. Vrijwel dezelfde resultaten zijn ook in andere
door de Stichting Industrie-Hout aangelegde beplantingen verkregen.

III

Onkraid,bestrijding

De invioed van verschillende methoden van onkruidbestrijding
op de groei van 'Oxford'.
De bomen zrjn in 1971 met 100 g en

in 1972 met 200 g kalkammcnsalpeter bemest.
De belangrijkste meetresultaten zijn vermeld in tabel 4.
Behandelingen:
a geen onkruidbestrijding

Bemesting

Het doel van de beplanting was het nagaan van de invloed op
de groei van stikstofbemesting met verschillende hoeveelheden
gedurende meerdere iaren al dan niet in kombinatie met on-

b

onkruidbestrijding op de plantspiegels met Gramoxone in

l97I tim

c
d

1973 (1m2 per boom)
idem in de boomrijen

Bel.randelingen:

mechanische onkruidbestrijding in de boomrijen in 197I
1973 (2 x per jaar, banen 1,5 m breed)
e volledig mechanisch schoonhouden in I97l t/m 1973 (2 x
per jaar).

r/m

100 g kalkammonsalpeter (kas) in 1911,200 gkas in 7972
1976.
Plantspiegels: onkruidbestrijding met Gramoxone in T977 t/m

De gegevens in tabel 4, evenals die in tabel 3, tonen het grote
belang van de kombinatie stikstofbemesting,/onkruidbestrijding

r976.

aan. Op welke wijze de onkruidbestrijding wordt uitgevoerd is

in I97I,200 g kas in 1972 t/m 1976.
Plantspiegels: onkruidbestrijding met dalapon en simazin in
197I t/m 1975.
c 100gkasin 1971,200 gkasin 7972t/m1976.
d 200 gkas in I97I en 1972,300gkas in 1973 t/m 1976.
e 200 g kas in 1971,300 g kas in 1972,500 g kas in 1973 t/m

van minder belang, het is een kwestie van kosten aan welke
methode men de voorkeur geeft. Het effekt van de onderhoudsmaatregelen is echter duidelijk, in deze beplanting heeft de
chemische onkruidbestrijding in de boomrijen de beste resul-

r976.

wortelbeschadiging groot is. De kans hierop is groter naarmate
de doorwortelde laag dunner is.
De betere groei bij behandeling a en b in de oeriode 1974 t/m
1978 is waarschijnlijk het gevolg van een bodemverschil, de
dikte van de humeuze bovengrond is hier wat groter.

kruidbestrijding.
Onderstaande behandelinge

n zijn bij'Robusta'

uitgevoerd.

a

b

100 g kas

f

200 g kas in 797I,500 g kas
Resultaten: Tabel 3.

in

1972

r/m

L976.

Uit tabel 3 blijkt, bij vergelijking van de behandelingen
Tabel

3 Il

Hoogte

deling

(m)

r918
a

r),7

b

t4,2

c

t2,,

d

13,)

e

13,r

Tabel

11,1

4 III

Omtrek (cm)

1976

eind

Bij

mechanische besuijding moet men erop attent

zijn dat dit ondiep wordt uitgevoerd omdat anders de kans op

t/m'73 1974t/m't-6 1977 +1978

r97r

45,2
49,8

60,8
64,9

j84

5)7

42J

55J

t,8

48,8
12,2

29)

5r,t

t03

52,0

310

3

38,9
41,9
11,9

Spilhoutmassa per ha (m3) eind

Hoogtegroei (cm) in

1918

j16

)22

46,7

106,j

jrt
jt0

58,6

1

j16

,2)

>/4

z))

558

)))

t46

r978

1976

65,0

i

38,9

78,8
86,9

)r,7

76,)

5,1

13,3
14,8
8,1
9,9
10,9
9,5

18,1

27,4

Gem. jaarl. aanwas
(mB) per ha
(na 8 jaar)

Onkruid.bestrijding

Omtrek (cm)

Behan-

Hoogte

deling

(m)
eind 1978

1975

b

15,8
16,7

c

r6,7

,2,3

67,2

a

taten gegeven.

Benesting

Behan-

Í

a en b

r/m

eind

Hoogtegroei (cm) in

Spilhoutmassa per ha (mr) eind

1978

1971t/m'13

r974r/n'78

l97t

r978

39,4

18,6

345

6r.4

46t

1060
I 030

32,8

47,2

9)0

64,9
57,5
55,9

11t,0
r49,4
r56,9
r46,3
r40,0

t6)

d

16,0

49,6

66,1

501

1t,5

49,1

6t,8

910

e

469

900

t0,5

Gem. jaarl. aaowas (m3)

per ha (na 8 jaar)
t4,4
18,7
19,6
18,3
17,5

45

5 lV

Tabel

Klonenmenging
Hoogte (m)

Vak

Ras

Geneva
Robusta

48
48
49
49
50

Oxford

t0

r4,,

Rochester

t1

r6,3

Rochester

Dorskamp
Robusta

Rochester
Fritzi Pauley
Rochester

t2

Androscoggin

51

>4
>4

IV

13,2

tr,6

19,7
16,0
18,8
16,8
17,8
14,8

,)

Oxford

,3,9
67,0

t2,8

52

Geneva

11,0

15,)

rj,r

tr

P. trich. CF

(m)
l97l t/m 1978

Omttek (cm)
eind 1978

eind 1978

Hoogtegroei

13,r
L),2

Spilhoutmassa per ha (ma) eind

r97t

1978

151

r4,6

47,)

226
120

19,j

70,7

17,6
48,5
)7)

59,7

$,6

rl,6

61,6

12,7

196

54,2
80,7
57,6

Á,6

t67

8,8
13,6
6,2
16,9
19,7

t7,0

418

J9,4

r4,3
17,I
1t,1

181

19,2

52,3
110,8
56,7

37'

)4,j

1r7,4

21,2

16,0

193
299

60,4
91,6

t4,0

221

,7,9
71,2
58,6
64,1

rt5
87

I),I

6t,)

3r,j

t7r

t5,2

5i,5

19,2

69,2

Bij de zeer dichte plantafstand van 4 x 3 m is de inhoud per

Klonenrnenging

In verband met risikospreiding zijn ook in

deze beplanting de
mogelijkheden van klonenmenging onderzochr, 7 vakken zijn
met verschillende klonen rij om rij ingeplant.
Tabel 5 geeft een overzicht van de belangrijkste groeicijfers.
Uit deze cijfers blijkt dat er weinig van risikospreiding sprake
is, maar eerder van onderdrukkers en onderdrukten. Dir onderwerp is in het maart- en meinummer van ,,Populier" 1978 door
Kolster, onder de titel: ,,Het mengeo van klonen in populierenbeplantingen" uitvoerig behandeld. In dit artikel, waarin ook
deze beplanting was betrokken, komt de auteur ror de konklusie,
dat het mengen van klonen moet worden afgeraden.

V

(dmi) eind 1978

12,0
11,1

78,r

rt,g

Inhoud per boom

Plantafstand.en

Het doel van deze beplanting is het onderzoek naar groei
opbrengst bij verschillende plantafstanden.

en

Deze beplanting, die met 'Oxford' is aangelegd, is nog te jong
om konklusies te trekken. Uit tabel 6 is te lezen dat de gemiddelde inhoud per boom groter is naarmate het aantal bomen per
ha afneemt. Dit wordt verootzaakt door de opvallend berere
diktegroei in de laatste jaren, de hoogte van de bomen bij de
verschillende plantafstanden vertonen geen noemenswaardige

boom het kleinst. De massa per ha is groter naarmate de plantafstand kleiner is.
Het onderzoek is uiteindelijk gericht op het financieel rendement, dat wil zeggen de meest gunstige verhouding tussen kosten en financiële houtopbrengst bij de verschillende plantafstanden. Hierbij spelen de dunningsopbrengsten uiteraard ook een
belangrijke rol.

Vi

Populeturn B

Het doel van dit onderdeel is het vergelijken van eigenschappen
en mogelijkheden van enkele nieuwe populiererassen die door
,,De Dorschkamp" beschikbaar zijn gesteld. Per ras zijn slechts
6 bomen geplant. Als standaardras is 'Oxford' rij om rij russen
de nieuwe rassen geplant. Voor deze beplanting geldt hetzelfde
bezwaar als genoemd bij Populetum Á, de omtrek- en inhoudgegevens hebben daarom slechts een relatieve waarde.

De hoogtegroei van de nieuwe klonen, uitgezonderd die van
nr. 1410, is zeer goed. 'Oxford' en nt. 1410 hebben in 8 jaar
dezelfde hoogtegroei. De 'Rap' is in verband met de tot op
heden onbekende stambeschadigingen onlangs uit de handel genomen.

verschillen.
Tabel

6 V

Plantafstanden

Plantafstand
(m)

4xj
4x4
4x5
Jx)
Tabel

Hoogte (m) eind

Omttek (cm) eind

Inhoud per boom (dm3)

1975

1978

197t

1978

1975

r0,2

15,0

41,9

r5,4

$,0

56,7

10,2
10,3
10,2

64
66

44,t

6t,5
6t,8

44,9

69,4

7 VI Pop*letrtn

Ras

rt,4
15,5

afgebloeid)

Oxford 2) *)

Hoogte

Omtrek (cm)

eind

eind 1978

1915

t7,3

t6,t

48,'
t3,0

18,4
14,8

60,5
41,4

91,0

16,5
14,9

42,7

4r,8

r) P. trichocarpa (rtrTestamerikaanse
balsempopulier
*) in de handel
zijnde rassen

2) zwlrte

72

Spilhoutmassa per ha (ms) eind

1978

197t

1978

166

)3,0

197
22L
245

41,4

r38,3
123,t

i5,7

110,1

28,6

98,0

B

(m)
Blom 1) *)
Heimburger 1) *)
R"p t)
1410 t)
1675 (P. trich., vrij

71

eind

1978

Inhoud per boom (dm8) eind

Hooggegroei (cm) in

I97It/m'13 1974t/n'78

197

rt64

87

3r0

|

146j
rc6r

98

310

151
61

48t
164

63
56

254
176

424
440
590
408

1r40
t023
90J

1311

67,9

36t

II28

r49)

59,j

366

93t

1301

7

4,J

77,r

,6,8

balsempopulier)

t07

r978

totaal

'
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Populieren voor windbeschutting in de Íruitteelt

/

J. Ruissen
Consulentschap voor de Tuinbouw ,,Zuid-West Nederland", Goes

Vooral in de kustgebieden is fruitteelt niet denkbaar zonder een
goede windbeschutting. De schade die door de wind aan de aanplant wordt berokkend kan zeer ernstig zijn. Jonge percelen die
(nog) onvoldoende beschut zijn worden in het vroege vooriaar
in groei belemmerd door aangerichte bladbeschadiging. Oudere
percelen kunnen tijdens de bloei schade ondervinden door bladen bloesembeschadigingen die een minder goede vruchtzetting
tot gevolg hebben; en in de herfst, voor de oogst, is de schade
vaak omvangrijk door vruchtval van een deel van de vruchten
en vruchtbeschadiging van een ander deel. Daarom is windbeschutting in de fruitteelt noodzakelijk.
De meest gebruikte boomsoorten voor windschermen zijn populier, eis en wilg. Elk van deze heeft voor- en nadelen.
Het algemeen voordeel van windsingels is dat daardoor direkte
schade aan gewas en vruchten wordt voorkomen. Daarnaast is
het echter niet onbelangrijk dat binnen het tegen wind beschermde perceei een ,,mikro-kiimaat" ontstaat dat als regel gunstiger is dan buiten het perceel. Zo kan een verhoging van de
temperatuur met 1 à 2"C tijdens koud bloeiweer erg belangrijk
zijn voor de vruchtzetting. Ook kunnen in een beschut perceel
kultuurzorgen, zoals bespuitingen, beter worden uitgevoerd.
Het nadeel van windkeringen is dat deze ruimte innemen die
eigenlijk door fruitbomen ingenomen had moeten worden. Verder veroorzaken windschermen door vocht- en voedselkonkurrentie nog schade aan een aantal naastgelegen rijen fruitbomen.
Een goede windbeschutting is dus wel noodzakelijk maar voor
de fruitreler is het wel een noodzakelijk kwaad.

Welke eisen stelt de fruitteler aan een winclscherm?
Bij de aanleg van een perceel fruit wil de fruitteler de groeiomstandigheden van de boom zo gunstig mogelijk maken en
de vruchtzetting en vruchtdracht gunstig beïnvloeden. Daarbij
hoort ook een goede beschutting.
Daarom moet een windsingel:

a
b
c
d

snel een goede beschutting geven;

niet te breed groeien (dus niet te veel plaats innemen);
niet te veel onderhoud vragen;

een goede beschutting in voor- en najaar geven, dus in het
voorjaar vroeg in het blad komen en lang in het blad blijven;
e niet te veel voedsel- en vochtkonkurrentie geven;
f weinig vatbaar voor ziekten en plagen zijn.

Goede u,indbescbttting is noodzaàelijk.

Doordat aanpassing van plantsysteem sneller moet gaan dan
vroeger gebruikelijk was, worden de beplantingen, met name
van appels, sneller vervangen. Bij deze hele ontwikkeling zijn
bepaalde perioden aan te geven.
1950 bestonden de fruitpercelen

Tot
Het spreekt vanzelÍ dar geen enkele boomsoorr aan al deze eisen
voldoet. Daarvoor zijn deze onderling te tegenstrijdig. Een hardgroeiend gewas bijvoorbeeld zal snel een goede beschutting geven maar als regel op larere leeftijd breed uitgroeien, daardoor
veel onderhoud vragen, en in ieder geval veel vochtkonkurrentie
veroorzaken. Daarom wordt de keuze vooral bepaald door de
ligging van het perceel. In gebieden waar veel windschade verwacht kan worden (vlak langs de kust en in vlakke polders) zal
men kiezen voor een snelle en goede beschurring en de daarbij
behorende bezwaren op de koop roe nemen. In gebieden waar
de windschade kleiner is zal men kiezen voor een gewas dat op
langere termijn het voordeligst is. Hier wordt het bezwaar dat
deze bomen de eerste jaren weinig beschutting zullen geven gemakkelijker voor lief genomen.

Met de grote veranderingen in de plantsysremen zijn ook de
eisen t.a.v. de windschermen gewijzigd. De boomvorm werd in
de loop der jaren kleiner en de aantallen bomen per ha groter.

t

uit zgn. struikenbeplan-

tingen. Dat betekent dat bomen in vierkants- of rechthoeksverband werden geplant op afstanden van t 6 à 10 m, afhankelijk
van de groeikracht van de rassen en de keuze van de onderstam.
Bij deze beplanting hoorde een zwaat windscherm rondom het
perceel. De Italiaanse populier was hiervoor de meest aangewezen boomsoort.
Tussen + I95O en

+ 1970 was het ,,tijdperk" van de zgn. vrije
spil. Deze boomvorm is aanmerkelijk kleiner. De plantafstand
was globaal -+ 4 x 2,10 m, een rechthoeksverband dus, waarbij
gesloten rijen ontstonden en tussen de rijen een ruimte overbleef om de bewerkingen uit te voeren. Ook hier was een goed
scherm rondom het perceel nodig. Maar voor grote percelen
bleek dit niet voldoende te zijn. In die tijd vond ook een onderzoek naar de resultaten van windbeschutting plaats (ir. J. A. van
Rhee). Hieruit bleek dat een optimale beschutting werd verkregen als de afstand russen de windschermen :L 6 x de hoogte
van die schermen was. Uit die tijd stammen de zgn. tussenschermen. Ook hier werd rondom het perceel een singel van
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worden. Ook kan men door vergelijking van bomenrijen dicht
bij een windscherm met verderop staande rijen berekenen wat
het vedies aan produktie en kwaliteit (kleur) is. Veel moeilijker
is het voordeel te becijferen. De windschade is van jaar tot iaar
sterk verschillend. Deze kan variëren van (bijna) geen schade in
het ene jaar tot zeer grote schade in een ander jaar. Bij een
fruitbeplantinS die -+ 15 jaat zal blijven staan zal men daarom
proberen een redelijk veilige tussenweg te kiezen.
Boomsoorten
Populierett
Zoals uit bovenstaande al blijkt is de populier een veel gebruikte boomsoort. In eerste instantie was dit de Italiaanse populier.
Door de opgaande groeiwijze leent deze zich goed om (op korte
afstand van -f 1 m geplant) een goede windkering te vormen.

Zodra de windsingel voldoende hoogte heeft bereikt, beperkt
het onderhoud zich tot het inkorten op de gewenste hoogte.
Vroeger gebeurde dit met de hand om de 2 à 3 jaar, nu vindt
dit, bij voorkeur jaarlijks, plaats met speciaal daarvoor gekon-

Een lustenscberrn uan

Popaltt 'Vercecàen' als d.oorrijscberm,

Italiaanse populier geplant. Maar bovendien werden op afstanden van 75 à 100 m, mede afhankelijk van de ligging t.o.v. de
kust, tussenschermen dwars op de rijen geplant, dus op een afstand van 4 m. Hiervoor was de Italiaanse populier niet geschikt.
Daarom werd hiervoor Populus 'Vereecken'gekozen. Deze werden van onderen kaal gesnoeid zodat her doorrijden mogelijk
was, terwijl daarboven toch een voldoende gesloten windscherm
werd gevomd. Deze Populus 'Vereecken' zorgde door de snelle

groei snel voor een goede beschutting. Daarom werd in zeer
windrijke gebieden (vlak langs de kust en IJsselmeerpolders)
dikwijls op afstanden van 40 à 50 m een tijdelijk russenscherm
geplant orn vooral in de eerste jaren voor voldoende beschutting
te zorgen. Na enkele jaren werden deze tijdelijke schermen dan
opgeruimd.
Yanaf -+- 1970 zijn de plantafstanden en boomvormen van appels nog lleiner geworden. De systemen variëren tussen een
enkele-rijsysteem op plantafstanden,van t 3,50 x 1,50 m en
meerrijige bedden, d.w.z. dat slechts oinrde .3 à 6 ríjen een riipad
voor machines aanwezig is. In deze beplantingen passen russenschermen dwars op de rijen geplant heel slecht. Daarom worden
nu de tussenschermen voor zover nodig in dezelfde richting als
de rijen ge.plant.

Hoewel-de fruitaanplantingen in de achter ons liggende jaren
drastisch veranderd zijn,blijft een goede windbeschutting noodzakelijH ITel bestaat de indruk dat een intensieve beschutting

bij kleine bomen in dichte beplantingen wat minder noodzakelijk i3 dan bij de grote bomen in het verleden. Maar deze indruk
is niet op onderzoek gebaseerd.

Bij de keuze van windschermen moeten wel steeds de voor- en
nadelen loed afgewogen worden. Het nadeel van een windkering ii vrij gemakkelijk te berekenen. Men kan nagaan hoeveel aren er daardoor niet met vruchtbomen beplant kunnen

strueerde machines.
Het grote bezwaar van de Italiaanse populier is de grote vatbaarheid voor Marssonina en schorsbrand: De eerste veroorzaakt
een vroegtijdige bladval, ten gevolge van de tweede sterven bomen af. Van beide is een onvoldoende beschutting het gevolg.
Naast de in de fruitteelt bekende populieren werden ook enkele
andere beproefd, namelijk Populus berolinensis en Populus herapa. Populus berolinensis komt wel vroeg in het vooriaar in het
blad, maar vediest het ook weer vroeg. Van Populus hetapa
bleek de groei te zwak.
Op nieuwe percelen wordt op dit moment geen Italiaanse populier meer geplant. Als zware eisen aan de beschutting worden
gesreld (dicht aan de kust of in vlakke polders) wordt nu de
voorkeur gegeven aan Populus 'Vereecken'.
Door een nauwe plantafstand van 1 m probeert men deze min
of meer tot een opgaande groei te dwingen. Omdat dit niet helemaal lukt blijft er meer onderhoud nodig dan bij de Italiaanse

populier.

De sterke groei van Populus 'Vereecken'heeft tot voordeel dat
snel een goede beschutting wordt verschaft, maar een logisch
gevolg is wel dat de vocht- en voedselkonkurrentie ook groot is.
Dit, gevoegd bij het bezwaar van meer (noodzakelijk) onderhoud, heeft tot gevolg dat de belangstelling voor de populier als
windscherm afneemt. Toch blijft de pooulier nog de belangrijkste boomsoort, o.a. omdat er weinig nieuwe fruitpercelen worden geplant. Bij herinplant van een fruitperceelllijven.als regel
de windkeringen staan omdat dan direkt een goede windbeschutting wordt verkregen.
Elzen
De els is van narure eveneens een geschikte boomvorm om als
windkering te dienen. Het voordeel t.o.v. populieren is dat
vocht- en voedselkonkurrentie aanzienlijk minder is. Het grootste nadeel is dat de ,,haag" minder hoog wordt en dat het bovendien een aantal jaren langer duurt voor de gewenste hoogte
bereikt is. Het gevolg is dat de els vooral wordt gekozen op
plaatsen waar iets minder hoge eisen aan de beschutting worden
gesteld. Tot voor kort werd hoofdzakelijk de zwarte els (Alnus
glutinosa) geplant en werd slechts incidenteel wel eens witte els
(Álnus incana) gebruikt. De laatste groeit echter minder sterk
dan de eerste. In een proef op het proefstation voor de fruitteelt
te ITilhelminadorp werd ook de Italiaanse els (Alnus cordata)
beproefd. Deze bleek sterker te gÍoeien dan de zwarte els en is
beter bestand tegen zeewind. Als gevolg daarvan vragen fnrittelers zich nu af of deze els geschikt is als buitenscherm. Op
enkele percelen werd aan de zuid- en westzijde Alnus cordata
geplant i.p.v. populier.
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Elzen hebben weinig van parasieten te lijden. \7el kan een ernstige aantasting van bladluizen optreden. Deze geven als regel
geeo ernstige schade aan het elzengewas, maar het heeft wel tot
gevolg dat de luizen naar naastgelegen boomrijen migreren en
daar, naast direkte schade, ook aantasting van de roetdauwzwam

tot gevolg hebben.
lY/ilgen
Een derde gewas dar gebruikr werd en incidenteel nog gebruikt
wordc zijn wilgen. De voorkeur wordt daarbij gegeven aan de

Liempdse

wilg (Salix alba Liempde). Omdat wilgen het beste

een zoute ondergrond en zilte zeewind verdragen worden deze
vooral rond percelen dicht langs de Noordzeekust gebruikt (o.a.
\íalcheren). Toch neemt ook hier de belangstelling voor wilgen
af. Dit is vooral een gevolg van de vele ziekten en insekten,
waardoor wilgen geteisterd kunnen worden (luizen, watermerkziekte, bladvlekkenziekte). Ook voor percelen langs de kust
heeft men nu de hooo gevestigd op Alnus cordata.

Het onderhoud van populieren
Het onderhoud van populieren in of langs fruitpercelen is tweeledig, namelijk het uitvoeren van enkele bespuitingen tegen
parasieten en het snoeien.

Bespiltingen zijn de fruitteler niet vreemd. Er moet regelmatig
gespoten worden om aantasting van bijvoorbeeld schimmels en
insekten te voorkomen. Het spuiten van windschermen kan dik-

Een spuitntachire

net terhoogde spiltmond,

Hiernzee ktnnen ooÈ

uind.keingen uord en gespoten.

,

Het nzcbinul koppen uan popilieren. futet dezelfde machine han ooÈ
de zijkant uorden gesnoeid.

wijls met dezelfde middelen gebeuren als die op de fruitbomen
worden gebruikt. Toch is er wel een praktisch probleem. De
spuitapparatuur die wel op eik bedrijf aanwezig is, i5 afgestemtl
op de bespuiting van kleine boomvormen. Daarom zijn de
meeste fruitteelt-spuitmachines ongeschikt voor bespuiting van
(hoge) windschermen. Slechts op enkele bedrijven zijn spuitmet een zgn. verhoogde spuitmond. Deze
machines
^anwezig
gekonstrueerd om een aantal rijen bomen tegelijk
machines zijn
(van bovenaf) te bespuiten. Deze machines zijn, na een andere
afstelling, wel redelijk geschikt voor een bespuiting van het

,'w-

s

i{Í!-:i,

windscherm.

,,

Het snoeien van populierehagen is geen eenvoudtge zaak. Meestal staan de populieren zo dicht langs de sloot of de perceelsgrens
dat er niet voldoende werktuimte is. Aan de binnenzijde is die
ruimte meestal wel aanwezig. Maar ook dan blijft het snoeien

v

*

.rr

nog een dure en ti.idrovende bezigheid.

Vooral onder invloed van een steeds krappere arbeidsbezetting

'itiÍi"

'.'-d

op de bedrijven is gezocht naar mogelijkheden voor een machinale snoei. Uiteindelijk is dit vrij aardig gelukt. Op dit moment
zijn er diverse machines beschikbaar, die redelijk goed werk
leveren. Deze machines kunnen de zijkanten snoeien tot een
hoogte van 7 à 10 m. Ook voor het inkorten of ,,koppen" van
de windsingels zijn enkele machines beschikbaar,'De tarieven
variëren sterk. Deze zíjn afhankelijk van de snoeihoogte, de
lengte van de schermen en de mate van onderhoud. Een regelmatig (jaarlijks) gesnoeide ,,haag" kan veel sneller en beter gesnoeid worden dan een min of meer verwaarloosde. Voor rede-
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gunstige percelen variëren de tarieven van t ï 25,- tot
per 100 m windsingel, bij een eenzijdige behandeling inkl. koppen. Bij ongunstige omstandigheden kunnen de
bedragen aanzienlijk hoger zijn. Daarna moet vaak nog veel tijd
besteed worden om het afgesnoeide hout op te ruimen. Áls dit
hout op een bereikbare plaats ligt kan het versnipperd worden
met een snoeihouwersnipperaar.

lijk
-t-

I 50,-

Gebr. Yan den Berk b.v.
o
a
a

o

BOOMKWEKERIJEN

a
a

ST. OEDENRODE
TELEFOON 04138-2331

De lengte van de windschermen per bedrijf of perceel kan sterk
uiteenlopen en is afhankelijk van de perceelsvorm en -groorre
en de ligging t.o.v. de kust. Zeer globaal komt men gemiddeld
tot 200 à 300 m per ha. Er van uitgaande dat aan de oostzijde
en als tussenscherm bijvoorbeeld een els geplant wordt, zal hiervan ongeveer de helft tor 2/3 uit populieren bestaan. Met een
plantafstand van 1 m betekenr dat -* I50/ha.
Samenvatting
Een goede windbeschutting is voor de fruitteeltpercelen noodzakelijk. Naarmate de percelen dichter aan de kust liggen zijn
de eisen die aan de windkering gesteld worden hoger. In de
kustgebieden, maar ook in vlakke polders zijn populieren de
meest voorkomende boomsoort.
Door de opgaande groeiwijze is de Italiaanse populier de meest
ideale kulrivar; helaas heeft deze door aanrasting van ziekten
teveel nadelen gekregen. In iongere beplantingen wordt daardoor de plaats meer ingenomen door de Populus'Vereecken'. Het
onderhoud, zowel wat betreft de bespuitingen als snoei, kan
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TANDSCHAPSBOUW en RECREATIE
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Heusdensebaan 125

Tel. 04242-3624

Oisterwijk
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Adviseren en uitvoering van:

machinaal uitgevoerd worden. De kosten, met name van de
siroei, kunnen vrij hoog zijn.
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor Alnus
cordata. Het is op dit moment nog de vtaag oÍ deze de funktie
als windscherm in de fruitteelt geheel kan over-

BOSBEDRIJFSPLANNEN
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN

ook uw populierenbeplantingen

;:ïff.nt"r

KALENDER

Stikstofbemesting, onkruidbestrijding
en het snoeien van populieren zijn onderwerpen waaÍaan we in de komende
maanden onze aandachr moeten beste-

In deze tijd dienen we ook de
jonge beplantingen op het optreden
van gebreksverschijnselen en op overden.

groeien van de bomen door klimplanten te kontroleren.
Stikstof bemesting
In het artikel ,,Onkruidbestrijding bij
populier", gepubliceerd in het februarien meinummer van ,,Populier" 1P7P,
is de reden van stikstofbemesting en

onkruidbestrijding

bij

populieren in

jonge beplantingen uitgebreid besproken. Deze onderhoudsmaatregelen, die
voor een goede aanslag en jeugdgroei
absoluut noodzakelijk zijn, gelden niet
alleen voor nieuwe beplantingen maar
zeer zeker ook voor herbeplantingen.
In laatstgenoemde beplantingen is het
verloop in aanslag en groei in de eerste
jaren vaak moeizamer dan in nieuwe
beplantingen op bouw- of weiland.

Het gebruik van zeer lange éénjarige
planten of van meerjarige populieren
met als motief dat dit lange plantsoen
boven de vegetatie uitsteekt en er
daarom dus geen hinder van ondervindr, is geen reden stikstofbemesting
en onkruidbestrijding na te laten. Deze
onderhoudsmaatregelen zijn
ge-

bij

bruik van dit lange plantsoen met hun
zeer ongunstige verhouding tussen boven- en ondergronds gedeelte een vereiste, vooral als de vegetatie uit -.grassen bestaat (zie ook het artikel',,Het
gebruik van één- of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossingen" in
het novembernummer van,,Populier"
1979).

De kunstmest, in de vorm van kalkammonsalperer (kas), moet

in

nieuw

aangelegde beplantingen omstreeks
half mei worden gegeven, een giÍt van
100 gram per plant is voldoende. In
oudere beplantingen wordt de kunstmesr op een vfoeger tijdstip en in grotere hoeveelheden gegeven (zie ,,Kalender" maartnummer 1980). De

meststof moet zorgvuldig op de plantspiegel (1 m2) rond de boom worden
gestrooid om schade te voorkomen.

Gebreksverschijnselen

In de zomermaanden moet men de bomen in jonge beplantingen op blad-

kleur, bladgrootte en

bladbezetting
in deze tijd
van het jaar de bladeren als gevolg van
een tekort aan bepaalde voedingsstoffen gebreksverschijnselen kunnen vertonen. In de meeste gevallen gaat het

kontroleren omdar vooral

om stikstofgebrek. De bladeren zijn
dan geliggroen van kleur en te klein
terwijl de bladbezetting maar matig is.
Een plotseling vergelen van de bladeren kan ook op muizenschade wijzen,
de bast van het stammetje is dan vlak
boven of net in de grond afgevreten
of er zijn veel wortels doorgeknaagd.
\Tanneer stikstofgebreksverschiinselen
vroegtijdig worden waargenomen kan
men de bomen in juni of begin juli
nog mer 100 of 200 gram kalkammon-

salpeter bemesten waarbij tevens de

50

grasvegetatie rond de bomen moer
worden bestreden. Indien het stikstof-

gebrek later

in de zomer optreedt

moet men de bomen in het volgende
voorjaar bemesten. Het tussen de ner-

ven pleksgewijs geel verkleuren bij
vooral de oudste bladeren duidt meestal op kalium- of magnesiumgebrek.

Het verdient aanbeveling het advies
van een deskundige van het Staatsbosbeheer te raadplegen indien men twijfelt aan de oorzaak van de gebreksverschijnselen of aan de noodzaak of
aard van de bemesting.
Onktuidbestrijding

Het besuijden van de vegetatie in
eerste jaren na aanleg

in met

de
grassen

verwilderde beplantingen is naast stik-

stofbemesting absoluut noodzakelijk.
Dit geldt niet alleen voor nieuwe beplantingen maar ook voor herbebos-

blijkt uit de resultaten van een enquête (zie artikel
,,Herbebossingen met populier in het
plantseizoen 1976/1977" in het novembernummer 1979) dat op maar
liefst 50 7o van de in 1976/1977 ingeplante oppervlakte geen onkruid,/
loofhoutbestrijding is uitgevoerd. Her
singen. Helaas echter

is jammer dat aldus onnodig teleurstel-

lingen worden geboekr en op zijn
minst risiko's van slechte groei en

vegetatie;

hij

wordt meestal

in

de

tweede helft van mei en wel op basis
van 3 à 5 I per ha uitgevoerd. Bij een
sterke hergroei van de vegetatie kan

een tweede bespuiting noodzakelijk
zijn tenzij de bomen al zeer goed
groeien. Her effekt van de behandeling is beter indien deze bij een bewolkte hemel wordt uitgevoerd. De
vegetatie mag niet re hoog zijn omdat
men dan het risiko loopt bladeren en
jonge scheuten mer de spuitvloeistof
te raken met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de behandeling in nieuwe met éénjarig plantsoen aangelegde beplantingen wordt
uitgevoerd of indien tijdens perioden

met veel wind wordt gespoten. Her
gebruik van een spuitkap verdient
daarom aanbeveling. Om schade aan
de jonge stammeries te voorkomen
mag de druk waarmee gespoten wordt
niet meer dan 1,5 atm. bedragen.

Vóór het gebruik van besrijdingsmiddelen moet men de gebruiksaanwijzing
op de verpakking zorgvuldig raadplegen.

Hoge kruidachtige planten,

zoals

brandnetels en distels, die jonge popu-

lieren dreigen re overgroeien moet
men rondom de bomen afmaaien,

overgroeien. Grote snoeiwonden kunnen bij deze populieren wel eens langer bloeden dan die van euramerikaanse populieren. De \Testamerikaanse

balsempopulieren'Blom','Fritzi Pauley' en 'Heimburger' vormen ook bij
zomersnoei veel waterloten. Buitenlandse ervaringen duiden erop dat de

waterlorvorming geringer is indien de
bomen niet te sterk maar meer geleidelijk worden opgesnoeid.
Jonge bomen moet men met een snoei-

schaar of snoeizaag, oudere bomen
met een zaag of beitel op lichte, metalen stokken opsnoeien. De takken
moeten vlak aan de stam worden verwijderd zodar geen kapstokken ontstaan.

Het verdienr de voorkeur mer her opsnoeien van de bomen te beginnen als
deze een borsthoogrediameter van 6 à

8 cm hebben, vóór die tijd

moeren

alleen de dubbele toppen worden verwijderd. In het algemeen zal men de

bomen om de 3 jaar moeten snoeien;
een en ander is echter afhankelijk van
de groei van de bomen. Jonge bomen

moet men nooit hoger dan tot

l/4,

oudere bomen rct I/3 van de torale
boomhoogte opsnoeien met dien verstande dat niet hoger wordt gesnoeid

6 à 8 m. Bij hoger opsnoeien
weegt het resultaat (verbetering van
de houtkwaliteit) nier op tegen de

uiteraard zorg dragend dat deze hierbij
niet worden beschadigd. Klimplanren
(bijv. hop en haagwinde) moet men in
de zomermaanden verwijderen voordat
deze de jonge bomen verstikken. Loofhoutopslag of vulhout dat populieren
dreigt te overgroeien moer in juli of
in de eerste helft van augustus bij de
grond worden afgezet.

dan

hondsdraf en borerbloemen, bestaar, te

Snoeien

bestrijden omdat zo'n vegerarie de
jonge populier weinig of nier bekonkurreert. Het besuijden van een dergelijke vegetatie werkt alleen maar

In het

gaat ten koste van de dikte-aanwas en
brengt bovendien hoge kosten met

kostprijsverhogendl

werkzaamheden

kwetsbaarheid worden gelopen. Voor
de reden, de methoden en het effekt

van onkruidbesrrijding kan eveneens
worden verwezen naar de publikatie
,,Onkruidbestrijding bij populier" (Populier, februari- en meinummet I9l9).
Het is nier noodzakelijk een vegeratie
die uit lage kruidachtige planten, zoals

novembernummer van .,Populier" L979 is op pag. 67 e.v. het snoei-

en van populieren uitgebreid besproken. De gunstigste periode voor deze

is die russen begin
juni en half juli. Indien het geva r

De onkruidbestrijding kan men op de
plantspiegels (1 m2 per boom), in banen langs de boomrijen of over de
gehele oppervlakte uitvoeren; bovendien heeft men de keuze tussen me-

door de populiereglasvlinder worden
aangetast dan moet men de bomen
pas in augustus snoeien. Het over-

chanische en chemische bestrijding.

groeien van de snoeiwonden gaat

De mechanische wijze van besuijden
(b.v. het plaggen of schoffelen van

Uit

plantspiegels, het frezen van de grond
of het maaien van de vegeratie) moet
zodanig worden toegepasr dat de stam

in het

geheel niet en de wortels zo
min mogelijk worden beschadigd.
Een chemische bestrijding, die in deze
tijd van het jarr kan worden roegepasr,
is die met Gramoxone. Het juiste tijdstip voor de bespuiting is afhankelijk
van de mate van ontwikkeling van de

bestaat dat de bomen via snoeiwonden

bij

zomersnoei sneller dan bij wintersnoei.
de onderzoekresulraten bij euramerikarnse populieren is gebleken dat de

vorming van watedot geringer is indien de bomen in de periode ná het
uitlopen en voor het afsluiten van de
groei (ca. eind augustus) worden gesnoeid. Uit praktijkervaringen blijkt
dar zwarte balsempopulieren en 'Androscoggin' bij zomersnoei eveneens
weinig waterloten vormen en dat de
snoeiwonden

in het algemeen goed

hogere kosten.

In

de kroon moer men

zo weinig mogelijk snoeien. Hooguit
een enkele zeer zwaÍe zijtak en dubbele top, mits deze niet hoger zit dan
de genoemde maksimum snoeihoogte,

mogen worden verwijderd. Het te
zwa r en hoog in de kroon snoeien

zich mee. Een neveneffekt van

te

zwaar snoeien is de versterkte vorming

van waterloten waarvan de verwijde-

ring ook geld kost.

Het is voor de houtkwaliteit nier
noodzakelijk om populieren in dicht
geplante opstanden (4 x 4 m, 5 x 5

m) waarvan al het hout re zijner tijd
aan de vezelverwerkende industrie zal
worden geleverd te snoeien. Mocht her
onderste stamgedeelte echter voor licht
zaaghotrt geschikt zijn dan moer men
de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte opsnoeien, hergeen in één keer kan gebeuren. Indien men echter van plan is
na een dunning de resterende bomen

te laten doorgroeien, kan men ermee
volstaan alleen de overblijvende bomen periodiek en de te dunnen bomen
niet of slechts éénmaal te snoeien.
H.\V',.K.
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u denhou
een oude naam tussen nieuwe p9 ulieren

an old name. between new ppplg5
un ancien nom. entre nouveaux p.upli.rt
ein alter name, zwischen neue pgppeln
Witte abeel
(P. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

trichocarpal

'Fritzi ;:JïS'
'Heimburger'

boomkwekerii
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Telefoon 04241-2131
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Euramerikaanse
populier
(P. euramericanal

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'
'Spijk'
'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214'

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

Zwarte balsempopulier

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

U

udenhout b,u.

iltl

dL

