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Ervaringen met populier en wilg op vuilstortterreinen

/

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

1

Inleiiling

Indien men door het Nederlandse landschap rijdt zal nu en dan
de aandacht worden getrokken door kunstmatige ophogingen
opgebouwd met afvalprodukten van onze samenleving. Hoewel
door de regionalisering in de vuilverwerking het aantal in be-

drijf zijnde vuilstorten sterk vermindert, nemen de afmetingen
- zowel in hoogte als oppervlakte -

van de vuilstortterreinen

sterk toe. In het verleden bleven vele stortterreinen braak liggen
of kregen een agrarische bestemming. Een ander gedeelte werd
beplant. De soortkeuze werd daarbij bepaald door de beplanting
in de omgeving of door wat toevallig aan soorten voorhanden
was of als geschikt werd geacht. Vaak werd gesteld: als het maar
groen is en niet meer als stort herkenbaar is. De inzichten hier-

over zijn - vooral in de laatste 15 jaat - duidelijk gewijzigd.
De sterke toename van het vuilaanbod deden de benodigde aanslag op de ruimte voor stortterreinen fors toenemen. Schattingen
voor de toekomst lopen uiteen van 150-300 ha/jaar. Hergebruik van deze terreinen is door gebrek aan ruimte een noodzaak. Door ligging, vorm en kwaliteit is agrarisch gebruik

1 lVilg ('Liempde') acht jaar na aanleg. Direkt in uail geplant
meí oaeflaegend o*d.e samenstelling, goed. beuortelbaar tot 60 à 70 cm

Foto

dieprc.

meestal beperkt. Als bouw- of industrietercein zijn srorten ongeschikt o.a. in verband met sterk korroderende eigenschappen
van het vuil en gasonrwikkeling. De meeste vuilstorten worden
dan ook geheel of gedeeltelijk beplant. Vaak worden ze opgenomen in groenzones of rekreatieobjekten. De kennis van de
mogelijkheden voor beplanten van afgewerkte storrterreinen
was aanvankelijk gering. Daarom is ,,De Dorschkamp" in 1967
begonnen met de aanleg van proefbeplantingen op deze terreinen. De eerste resultaten zijn recentelijk beschreven in een
samenvattend artikel genaamd,Beplantingen op vuilstortterreinen".* In dit artikel worden bovendien algemene richtlijnen
gegeven voor de aanleg van beplantingen op vuilstortterreinen.
Gezien de ervaringen met wilg en vooral populier op vuilstort-

terreinen is het nuttig hieraan in een afzonderlijk arrikel aandacht te besteden. Naast enige gegevens uit eerder genoemd
artikel wordt op enkele aspekten nader ingegaan waarbij tevens
enkele recente gegevens zijn vermeld.

*

Verschenen als mededeling no. 188 van ,,De Dorschkamp".

2 lYilg ('Liempde') zeoen jaar na aznleg. Geplant op een hleiige
aÍdeklaas aan ca.70 cm d.ikte op ttast recent a*il.

Foto
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2

2.2

Onderzoek en resultaten

2.1

Keuze aan de proefletànen
Reeds bij de aanleg van de eerste proefbeplantingen in 1967
was het duidelijk dat de opbouw en afwerking van de storten
grotendeels bepalend waren voor de mogelijkheden voor beplantingen. Bij de keuze van de proefterreinen is er daarom naar

gestreefd de belangrijkste verschillen in vuilsamenstelling en
verwerkingswijzen tot uiting te laten komen. Een grove indeling
kon worden gemaakt in oude (overwegend van vóór ca. 1960)
en meer recente vuilstortterreinen (van na ca. 1965). Naast de
aard en wijze van verwerking van het afval waren vooral de
aard van de eventuele afdekgrond, de wijze van opbrengen en
de dikte van de afdeklaag bepalend voor de keuze, ligging en
opzet van de proefobjekten. Uit de resultaten van een landeliike
inventarisatie,** uitgevoerd in 1969, van in vroegere iaren aangelegde beplantingen op vuilstortterreinen kwam duideliik naar
voren dat in het verleden veelvuldig gebruik is gemaakt van
populier en vooral van 'Robusta', zie onderstaand overzicht.
Houtsoort of ras

Aantal malen
van vootkomen

populier 'Robusta'

19
17

zwatte els

berk (zachte en scherpe)

11

inlandse eik
groveden
lijsterbes

10
8

6

douglas, populier'Gelrica', vlier

5

schietwilg
witte abeel, esdoorn, krent, meidoorn (één- en

4

es, veldiep, inlandse vogelkers,

tweestij lige), veldesdoorn
acacia, beuk, Am. eik, linde, vuilboom
grauwe abeel, balsempopulier, Cors. den, witte
els, hazelaar, kardinaalsmuts, Jap. lariks, popu-

)
2

1

Schietwilg is weinig aangeplant. In het toegepaste sortiment
voor de proefbeplantingen is daarom naast 'Robusta' een aantal
andere populiereklonen en de schietwilgekloon 'Liempde' opgeTabel

Slagingspercentage,l) tuee jaar na inplanten.

1

Soort c.q. kloon

direct in vuil

geplant in

afdeklaag op
recent vuil geplant

vuil met vuil met

over-

overwegend

wegend
oude
samen-

recente samenstelling

Populier 'Robusta'
'Teeland'
'Dorskamp'

Zwarte els
Es

Esdoorn

Zomereik

zandige

afdeklaag afdeklaag

100

94

96
95

95
86

ï

;

85
47

;

48

1r

5)

77

92
84

70
67
29

70

84

5

zondheid.

Tabel 1 geeft een overzicht van de slaging onder verschillende
bodemomstandigheden.

Bij vergelijking van de slaging van populier en wilg ten opzichte van andere boomsoorten bij rechtstreeks in het vuil planten, blijkt de wilg meer problemen bij de aanslag te geven dan
de populier. Op het doorgaans grovere recente vuil ondervond
de wilg - ondanks de zandbijmenging - meer problemen dan
op het oudere vuil. Toch was de slaging op beide bodems beter
dan van zwarte els en eik. Verder blijkt dat bij de populier de
balsempopulier'Androscoggin' wat meer aanslagproblemen had
dan de klonen van de zwarte populier'7,eeIand' en 'Dorskamp'.
Van de beproefde soorten was de slaging bij populier het
grootst. \7ordt geplant in een aÍdeklaag, aangebracht op vast
vuil van recente samenstelling, dan blijkt de populier eveneens
een hoog slagingspercentage te hebben, zowel bij toepassing van
een kleiige als zandige afdeklaag. De verschillen tussen de klonen waren hierbij gering. Opvallend is het hoge slagingspercentage op klei van wilg (p1 %o) zeker in vergelijking met es en
esdoorn (70 resp. 58%).Iíel bleek na vijf jaar dat het sterftepercentage bij de dunne afdeklagen ({ 30 cm) bij wilg sterker
was toegenomen dan bij populier nl. van 13 naar 40 % bij wiIS
en van IJ naat 27 % bij populier.
de proeÍbeplantingen is tijdens de vegetatieperioden jaarlijks
de ontwikkeling van de houtsoorten gevolgd. Daarbij is vooral
gekeken naar de bladstand (bladbezetting, kleur en grootte),
naar de reaktie op dloogteperioden e.d. Gebleken is dat de populier een groot aanpassings- en herstellingsvermogen heeft. Op
de vuilstortterreinen doen zich veel problemen vooral in de eerste jaren na afwerking voor. Zo komt het nogal eens voor dat
plaatselijk wateroverlast ontstaat door sterk verdichte lagen in
de ondergrond. Door de snelheid waarmee de populier diepere
wortels vervangt door een uitgebreid oppervlakkig wortelstelsel,
kan de soort zich handhaven waar andere soorten, bv. esdoorn,
het spoedig laten afweten. rJ7el is daarbij het blad de eerste
jaren vaak licht en klein. Deze toestand doet zich ook voor indien de bodem vrij vast en puinrijk is. De populier weet zich in
zo'n situatie te herstellen door geleidelijk door te dringen in de
ondergrond. Toch blijkt de populier op een dergelijke bodem
kwetsbaar te zrjn tijdens langdurige droogte met als reaktie
bladverkleuring en veel voortijdige bladval. Dit laatste verschijnsel blijkt op de vuilstortterreinen - ook bij gunstiSer bodemomstandigheden - bij populier vrij spoedig op te treden. In

omstandigheden waarbij es, eik en iep weinig

met zandbiimenging

'Oxford'
'Ándroscoggin'
Schietwilg 'Liempde'

kleiige

resultaten is uitgegaan van de gegevens betreffende de slaging (op grond van uitvalpercentage),
jaarlijkse vitaliteit en de hoogtegroei. De vitaliteit is gewaardeerd aan de hand van bladbezetting, bladkleur en bladgrootte,
en de gemiddelde lengtegroei van de bovenkroon en van de ge-

In

lier'Heidemij', Gelderse roos, trilpopulier,

Am. vogelkers

Resultaien

Bij het vaststellen van de

t8

8l

28

95

r) Uitgedrukt in procenten van het oospronkelijk aantal planten.
2) Na een iaar,2e jaar ingeboet.

of niet

reageren

vertoont populier, maar ook wilg, voortijdige bladval. In geen
van de proefbeplantingen leidde dit tot insterving of totale
sterfte, een verschijnsel dat zich wel voordeed bij bv. esdoorn en
zwarte els maar ook bij wilg op dunne afdeklagen. Soms nam de
groei in het daaropvolgende jaar wat af en bleef de kroon wat
ijler waarna de bomen zich goed herstelden.
De groei van wilg en populier is weergegeven in figuur I t/m4.
Ter vergelijking is soms het groeiverloop van enkele andere
houtsoorten in de figuren opgenomen. Bij vergeiijking van de
groei van wilg op overwegend oud vuil (fig. 1) met die oP een

**

Een samenvatting hiervan is verschenen als mededeling no. 112 van

,,De Dorschkamp".
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Fig. 3 Geplant in zandige afd.eklaag op u*il tan recente samenrrelling.
geeft een gemiddeld resultaar van de hoogtegroei. Na een aankleiige afdeklaag op vuil van meer recente samenstelling (Íi5.2)
blijkt dat de wilg na acht jaar op de kleiige afdeklaag slechts de vankelijk betere groei van de 'Dorskamp' ren opzichre v^n'Zeehelft van de hoogte op oud vuil heeÍt bereikt nl. 4,80 m resp. land'verloopt de groei van beide klonen daarna vrijwel parallel,
9,30 m. Dat de vochtvoorziening hierbij een belangrijke rol terwijl de 'Oxford' op een wat lager niveau blijft dan 'Zeelard'.
De populier blijkt zich op de bodem in fig. 4 duidelijk beter te
speelt blijkt onder meer uit het vrij vlakke verloop van de groeiontwikkelen. Het mengsel van vuil van recente samenstelling
kurve tijdens de droge jarcr''75 en'76 (7 resp. 8 jaar na aanleg)
met zandig materiaal met een vrij losse opbouw, maakt een
en het herstel vanaf het 10e jaar door een regelmatiger neerslagverdeling in die jaren. Zoals uit de groeilijn blijkt ondervindt goede ontwikkeling mogelijk. Vergelijk bv. de hoogte yan'Zeeland' na 8 jaar in fig.3 en 4 met resp. 9,70 m en 12 m. Ook in
de populier minder problemen tijdens droge perioden (7,50 m
fig. 4 loopt de groei van'Zeeland' en'Dorskamp' vrijwel parallel
na 8 jaar). Onder gunstige omstandigheden zal de wilg duidelijk
boven de esdoorn uitkomen zoals ook blijkt uit fig. 1. Op de en blijft de balsempopulier 'Ándroscoggin' hierbij wat achter.
kleiige afdeklaag blijft de wilg echter grotendeels beneden het Opvallend is in beide figuren de invloed van het droge jaar'76
op het vedoop van de groei. In fig. 4 was het herstel in '77
niveau van esdoorn.
In fig.3 en 4 is op verschillende ,,bodems" een groeivergelijking echter sneller dan op de zandige afdeklaag in frg. 3. Om een
indruk te krijgen van het groeiniveau van de populier in de vertussen enkele populiereklonen weergegeven. De beplanting in
fig. 3 heeft zich ontwikkeld op een ondergrond van vastgereden schillende groeiomstandigheden zijn in Íig. 2 t/m 4 boniteitsvuil van recente samenstelling waarop een afdeklaag v^Í z^n' lijnen ingetekend. Een boniteitslijn geeft het verloop van de
hoogtegroei in relatie tot de leeftijd weer bij een bepaald groeidige teelaarde is aangebracht. De beplanting ondervond plaatseli.ik veel hinder van stagnerend water, van moeilijk doorwortel- niveau. Het verloop van deze lijnen is zowel afhankelijk van de
kloon als van de groeiomstandigheden (bodem, klimaar e.d.).
bare te vastgereden zones in het profiel van de afdeklaag en van
Duidelijk blijkt uit de figuren het lage groeiniveau op de kleiige
de geringe bewortelingsdiepte bij dunne afdeklagen. De figuur

afdeklaag (ca. S-24), de vrij goede groei op de zandige afdeklaag
(S-32), en de opvallend goede ontwikkeling op het mengsel van
zand en vuil (S-40).

Tot slot is in tabel 2 een samenvatting gegeven van de eerste
resultaten onder verschillende groeiomstandigheden van wilg,
populier en

- ter vergelijking - van els, es, esdoorn en eik. De
klassifikatie is gebaseerd op de gegevens betreffende de slaging,
jaadijkse vitaliteit en hoogtegroei. Uit het overzicht blijkt dat
van de verschillende soorten niet onder alle omstandigheden
gegevens beschikbaar zijn. Toch is in zijn algemeenheid een vrij
goed beeld verkregen van de ontwikkelingsmogelijkheden van
de soorten. Hoewel bij populier de kloonverschillen soms duidelijk tot uiting kwamen in de mate van gevoeligheid voor wind
(bladnecrose, kroonvorming e.d.), zonnebrand en problemen bij
de aanslag, was het resultaat per kloon gemiddeid goed in de
onderzochte periode. De soort bleek betrekkelijk weinig eisen te
stellen aan de aard van bodemmateilaal en de bewortelbare
diepte. Met het oog op de ontwikkeling op wat langere termijn
dient echter voldoende ,,zekerheid" te worden ingebouwd in het
profiel (bodemmateriaal en bewortelingsdiepte).
De wilg bleek meereisend te zijn dan de populier. De grotere
gevoeligheid voor vochttekort, vooral in de eerste jaren na het
planten, speelde hierbij een grote rol.
3

Diskussie

De gegevens van de beplantingen op oudere stortterteinen zijn
niet zonder meer vergeiijkbaar met die van de nieuwere. Vuilsamensteliing en verwerkingswijze zijn zeer verschillend. Ook
bij de min of meer vergeiijkbare terreinen hebben zich veelal
onverwachte of ongewenste omstandigheden voorgeda n, waaÍdoor de resultaten vaak uiteenlopen. Bij de interpretatie van
de resultaten dient dit duidelijk voor ogen gehouden te worden.
De periode waalover de proeven lopen, ook op de oudere stortterreinen, is voor beplantingen betrekkelijk kort. De konklusies
hebben dus een voorlopig karakter en kunnen niet zondermeer
naar de toekomst worden doorgetrokken. Het is nog niet bekend

in hoeverre verschillende soorten - vooral op wat oudere leeftijd - zullen reageren op uitzonderlijk harde wind of extreem

droge perioden. De droge jarcn 1.915 en 1.976 toonden reeds dat
verschillende soorten, ook op geschikt geachte groeiplaatsen,
droogteschade ondervonden.

Uit de waarnemingen

bleek dat de verdichting van het vuil

meestal zodamg was, dat doorworteling tot nu toe nauwelijks
heeft plaatsgevonden en naar verwachting een intensieve doorworteling ook niet plaars zaI vinden. Bij een pioniersoort als
populier bleek dat deze na enige jaren doordrong in aanvankelijk te vaste lagen in de afdeklaag. De vraag doet zich voor in
hoeverre de wortels op den duur toch kans zien in het vuil door
te dringen. Dit kan zowel een positieve als een negatieve invloed op de ontwikkeling van de beplanting hebben (verbetering van de vocht- en voedselvoorziening resp. opname van ongewenste, mogelijk giftige stoffen).
In een aantal proefbeplantingen zijn enige jaren bladmonsteranalyses uitgevoerd om de eventuele invloed van het vuil op de
chemische bladsamenstelling na te kunnen gaan. Duidelijke
oveÍmaats- of gebreksverschijnselen in relatie met het vuil zijn
echter nog niet gekonstateerd, ook niet op plaatsen waar rechtstreeks in het vuil geplant was of waar slechts een dunne afdeklaag aanwezig was.
De samenstelling en verwerkingswi'1ze van het vuil zijn de afgelopen 10 à 15 jaar niet sterk veranderd. Doorworteling van
het vuil zal nauwelijks mogelijk zijn. Een beplanting zal geheel
afhankelijk zrjn van de kwaliteit en dikte van de afdeklaag. Het
is niet waarschijnlijk dat in de nabije toekomst een andere methode van beplanten zal moeten worden gevolgd.

Foto

3

Populier ('Robasta') eaen oad en op dezelfde bodem als

uils bij Íoto

de

2.

De belangrijkse zaken bij de aanleg van beplantingen op vuilstorten zijn thans voldoende bekend. Op grond daarvan kan
worden gesteld dat geen grote fouten kunnen worden gemaakt
indien bij de aanleg van beplantingen op vuilstortterreinen de
richtlijnen worden gevolgd zoals beschreven in de in de inleiding vermelde mededeling no. 188.
De oudste beplantingen zullen zo lang mogeiijk als observatieobjekten worden gevolgd. Verschijnselen die pas na meerdete
jaren optreden kunnen dan worden waaïgenomen.
Een van de zaken die in de toekomst aandacht dienen te krijgen,
hetzij binnen de bestaande proeÍbeplantingen, hetzij in nieuw
aan te leggen objekten of in andere beplantingen op vuilstortterreinen is o.a. het effekt van pioniersoorten (populier, wilg,
e.a.) op de bodemstruktuur en doorwortelbaarheid, mede met
het oog op een tweede generatie beplanting.

tl
-

Konklusies

Oude vuilstortterreinen kunnen met sukses worden beplant
mits de toplaag van het vuil een gunstige samenstelling heeft,
weinig kunststoffen bevat, een redelijk percentage organisch
materiaal heeft en eventueel gemengd is mer wat zand en/of
klei. De toplaag dient een vrij losse opbouw te hebben zodat
doorworteling tot minimaal 80 à 100 cm diepte mogelijk is. De
ontwatering moet goed zijn. De beste resultaten werden bereikt
met wilg, populier, es en esdoorn.
Indien de bewortelde laag goed van samenstelling maar van geringe dikte is, dan is een zeer tijdige dunning noodzakelijk,
vooral bij populier en wilg, in verband met windworp en konkurrentie.
- Op vuilstortterreinen met vuil van overwegend recente samenstelling waarvan ongeveer de helft bestaat uit humeus zand
en waarvan de opbouw los is (bewortelbaar tot minimaal 80 à
100 cm) is een goede ontwikkeling mogelijk van populier. \7ilg
voldeed in deze situatie minder goed.
- Vuilstortterreinen die bestaan uit voor beplantingen overwegend ongunstig mateiiaal met relatief veel kunststoffen, weinig

4 Popalier ('Zeeland') aijí iaar nd dznleg. DireÈt geplant in a*il
met oaenaegend. recenre samenstelling met zantlbijrnenging, Goed. doorFoto

utortelbaar,

organisch materiaal en zonder zandbijmenging, die bovendien
met z:vlaaÍ materieel zijn bewerkt, bieden alleen mogelijkheden
voor beplanting indien een voldoende dikke afdeklaag wordt
aangebracht en de afwatering goed is. De afdeklaag dient goed
doorwortelbaa'Í te zljn en mag daarom geen abrupte overgangen

in samenstelling en vastheid bevatten (o.a. in verband met groeistagnatie en windworp). Het sortiment moet afgestemd zijn op
de aard van het afdekmateriaal (zand (grof

of Íijn), of

klei,

zuurgraad, organische stofgehalte, leem- of lutumgehalte enz.).
Indien meereisende sooÍten geplant moeten worden, moet de
kwaliteit van de afdeklaag hiervoor voldoende zijn of zodanig
Tabel

2

Foto 5 Popalier ('Zeeland.') eaen oad. en op een ttergelijkbare boàem
als popalier oP Íoro 4, echter met arij aeel oastgereden painrijk materiaal in d.e borcngrond.

worden aangepast dat aan deze eisen tegemoet wordt gekomen.
Een afdeklaag van c^.1 m dikte geeft voldoende garantie voor
een goede onmikkeling van opgaande beplantingen, ook over
langere termijn.
Populier voldoet zowel op een kleiige als op een humeuse zandige afdeklaag. I7ilg alleen indien de kleiige afdeklaag ca. 50
cm of dikker was.
De droge jaren 1975 en 1976 leerden reeds dat bij populier en
wilg vrij veel vervroegde bladval tijdens langdurige droogte kan
optreden op plaatsen waar in andere jaten zich geen problemen
voofdoen.

Samenuatting einàresthaat proefbeplantingen.t)

direkt in vuil geplant

vuil met
rn cm

in afdeklaag in recent vuil geplant
vuil met overwegend

overwegend

oude samenstelling

kleiige afdeklaag

zrndige aÍdeklaag

recente samenstelling

met zandbijmenging
Soort

of kloon

Populus 'Robusta'
'Tcelanà'

tot 30 l0-50 50-7

)

5

75-100 tot 30 l0-50 t0-7

nonulier

'Dorskamp'

5 7 5-1

++

++

++

++

00 tot 30 30-t0 to-7

'Oxford'

++

'Ándroscoggin'

Salix alba 'Liempde'

schietwilg
'Liempde'

Alnus glut.inosa

zwarte els

Fraxinus excelsior

es

Àcer pseudoplatanus

esdoorn

Quercus robur

zomereik

3)

+

++

+

+

++

+

++

++

++

++

++

++

++

++

+

++

++

++

+2)

++'

|\,

+

+

++

+

+

+

+

++
++

tot 30

3

0-50 50-75 75-100

++

++

++

++

++
++

++
++

++

++
++

++

++
+

++
++

+

++

5 75- 100

+
+

1) Gemiddelde waardering. Verklaring: ** : goed, + : matig,
: slecht.
- (o.a. mshanische beschadiging)
2) Resultaat ongunstig beïnvloed door andere dan standplaatsfaktoren
3) h 1976 zeer veel sterfte (droogte;.

+

+')

+
+

+
+
+

++
++
++

++

++

++
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Pseudomonas syringae en vorst: een gevaarlijke kombinatie

/

Inleiding
In de fytopathologische literatuur wordt vaak verband

Pseudomonas syÍingae and Írost: a dangerous combination
gelegd

tussen het optreden van ziekten bij verschillende planten, verootzaakt door de bakterie Pseud,omonat syringae en vorstschade.
Veelal werden konklusies getrokken op grond van veldwaarnemingen, waarbij werd vastgesteld dat de bereÍfende ziekte
heviger optrad op plaatsen waar gewoonlijk meer nachtvorst
voorkwam. Daarnaast werden doelgetichte proeven uitgevoerd
om de relatie tussen P, ryringae en vorst aan te tonen.
Ook bij populier is enkele malen verband gelegd tussen het optreden van de zogenaamde ,,Pseudomonas kanker" en vorst, maar
de konklusies waren niet eensluidend. Zo suggeÍeert Day
(1948), dat vorstschade bij populier de inleiding vormt voor
een aantasting door P. syringae. Sabet (1953) kwam na een aantal inokulatieproeven evenwel tot de konklusie dat de bakterie
P. syringae éérst in de populier aanwezig moet zijn, waarna de
aantasting wordt gestimuleerd door vorst. Ook sterk wisselende
temperaturen blijken een gunstige invloed te hebben op de ont-

wikkeling van P. syringae, zoals onder andere door Klement
(1974) en zijn medewerkers werd aangetoond bij het onderzoek
naar de bakterieziekte van abrikoos.
Een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de relatie tussen P, ryringae en vorstschade werd geleverd door een groep
onderzoekers aan de universiteit van \Tisconsin. Tiidens hun
onderzoek naar een bladvlekkenziekte van mais, veroorzaakt
door de schimmel Helmintbosporium turcicam, werden zij ge-

heel onverwachts met

dit

probleem gekonfronteerd.

M. de Kam
R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen

Na

een

nachtvorst was een deel van hun proefplanten bevroren, waarbij
duidelijk bleek dat de maïs die met genoemde schimmel was
geïnokuleerd, veel meer vorstschade vertoonde dan de niet behandelde planten (Hoppe, Arny en Martens, I964).Deze konklusie was wel wat voorbarig, gezien het feit dat de mais niet
met een reinkultuur van deze schimmel geïnokuleerd werd,
maar bestoven met gedroogde, gemalen maïsbladeren die door
de schimmel waÍen aangetast.
Uit hun verdere onderzoek bleek later dat het niet de schimmel
Helminthosporium was die de planten gevoeliger had gemaakt
voor voÍst, maar de bakterie Pseud.omonas syringae, die eveneens op dit fijngemalen blad aanwezig was.
Proeven in klimaatkamers toonden aan, dat maïsplanten die
vooraf werden bespoten met een reinkultuur van P. syringae,
oC, terwijl de planten die
bevroren bij een temperatuur van -4
oC bevrogeen P. syringae op hun bladeren hadden, pas bij -8
geleverd
dat
de
vorstgevoeligheid
ren. Hiermee was het bewijs
van maïs sterk wordt beïnvloed door de aanwezigheid van Pseud.omonas syringae op het blad (Arny, Lindow en Upper, 1976).
Hoewel nog steeds niet is opgehelderd hoe dit merkwaardige
mechanisme precies werkt, is intussen wel bekend geworden
dat veel bakteriën van het geslacht Pseudomonu kernen produceren, waaromheen zich ijskristallen kunnen vormen (Maki en
medewerkers, 1974). Gebleken is, dat het uitsluitend deze ,,ijskernvormers" zijn, die de vorstgevoeligheid van planteweefsels
verhogen (Arny en anderen, 1976).
In hun studie naar de vorming van ijskernen door soorten van

het geslacht Pseud'omonu onderzochten Hirona en anderen
(I978) ook een viertal P. syringae isolaten van populier, waarvan er drie in staat bleken ijskernen te vormen.
Vorstschade bij populieren is een veel voorkomend verschijnsel.
Joachim (1957) heeft hierover uitvoerig bericht en noemt daarbij ook de rol van sterk wisselende temperaturen, evenals Van

Summary

An optimal ELISA hu been deaeloped. for arc in tbe detection ol
solable antigens of Erwinia salicis in learcs of Salix alba. Alhaline
phospbatase-conjagate proued. to be more sil;table than horse radish
peroxidase lo d.etec, E. salicis antigens. An aspecific reaction in the
ELISA d.ae to *nÉnotun s*b$ances in taillotu leaf extracts could be
elininated by adding 2.0 /e polyainyl pyrrolid.one to tbe extraction
baÍfer (cf. Clark and Adatnt, 1977).
The highest aníigen concentrations uere detectetl

in tlte louer

leaaes

of the shoots. Antigen trdnsport tbroagh tbe xylent uas obuio*sly better
in S. alba'Liempde' than in S. alba 'Licbtentoorde' and tbe antigen

in leaues fl*cl*aled stron.gly duing the growing season.
Not only E. salicis saspenilons, bat also *ltrafiltrates of these saspensions ca*sed. uilting of leaaes, at auas shotan in experiments tuith excised.
uillow tuigs ancl tuith 3-yar old trees in the Íield. Tbe experiments
silggest, ,bat in case oÍ lYatermark d.iseate the uilting symptoms are
brotgbt aboat by E. salicis bacteia u,hicb block the xflem uessels and
concentration

by sol*ble dnrigens released from rhese bacíeria, rahich d.ist*rb tbe udter
economy ol the leaaes in sita.
The describeà techniqae ol detecting soluble antigens in leaaes is abbreaiated. ro "SAl-detection method".

der Meiden (L965), die de ernstige vorstschade aan populieren
In 1962 vooral toeschr:ijÍt aan sterk fluktuerende temperaturen
in de eerste vier maanden van dat jaar.
Uit al dit onderzoek is onweerlegbaar gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen het optreden van vorstschade en
het vóórkomen van P. syringae. Her onderzoek dar in dit arrikel
wordt beschreven had ten doel na re gaan, of ook bij populier
dit verband kon worden aangetoond.
Eigen onderzoek

I

Ziektesymptomen
1978 bleken een groot aantal I jaar oude Populus trichocarpa
kruisingen in de kwekerij van het R.B.L. ,,De Dorschkamp" her
volgende ziektebeeld te vertonen. In de bast van de srammerjes
zaten kleine overlangse scheurtjes die tot ongeveer 30 cm hoogte
aan de zuidkant van de planten voorkwamen. Uic deze scheurtjes droop sap langs de stam, dat later zwart werd. De bast naast
de scheurrjes zag er blj aansnijden glazig, uit en her cambium
was lichtbruin verkleurd. De aangetaste bast stierf vervolgens
tf maar later in het jaar trad herstel op: er werd callus gevormd,
dat de ontstane wonden weer gedeeltelijk overgroeide (figuur 1).
De algemene opvatting is, dar de hier beschreven sympromen
door vorst worden veroorzaakt.

ln

2

De rol uan Pserdomonas syrin.gae
Isolaties toonden aan, dat in het glazige weefsel en her verkleurde cambium zeer veel bakteriën van de soofi Preudononar ryritzgae voorkwamen. In het najaar van 1978 werden mer 2 isolaten, de nummers 111 en lI2, acht l-jarige P. trichocarpa's

geïnokuleerd, door 30 cm boven de grond een wondje in de
bast te maken en daar wat bakteriesuspensie in te brengen. De
inokulaties werden uitgevoerd aan de zuidzijde van de planren.
Vier andere planten werden op dezelfde manier verwond, maar
met water behandeld.
Het jaar daarop vertoonden alle geïnokuleerde planten dezelfde
symptomen als hierboven werd beschreven, terwijl de wondjes
waar geen bakteriën in waren gebracht, helemaal overgroeiden
(figuur 2). Herisolaties uit de aangetasre weefsels leverden opnieuw P. ryrin.gae op.
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Hiermee was aangetoond, dat P. syringae de oorzaak was van de
beschreven symptomen. Síaarom de bakterie echter de planten
steeds aan de zuidzijde aantast was nog niet bewezen, al gaven
de literatuurgegevens (zie inleiding) duidelijke aanwijzingen
dat het antwoord moest worden gezocht in de richting van vorst
of flukruerende temperaturen.

) Toenarte aan d'e uorstgeaoeligheià.
aeroorzaak, d'oor P, syringae
In 1980 werden 46 dríe maanden oude P. trichocarpa zaailingen,
die in een kas waren gekweekt, onderzocht op aanwezigheid van
P. syringae bakteriën op het blad. Nadat was vastgesteld dat
deze bakterie niet in aantoonbare hoeveelheden voorkwam, werden 23 planten bespoten met een suspensie van P, syringae stam
112, terwijl de andere 23 mer water werden bespoten.
Vetvolgens werden van beide behandelingen 18 planten 1 of 2
uur blootgesteld aan een temperatuur van -3 tot -4 "C. De
oC.
andere planten bleven in de kas bij +20
Zodra ze uit de koelcel gehaald werden bleek, dat de met P, ryàngae bespoten planten totaal bevroren waren, waarbij het geen
verschil maakte of ze I of 2 uur koud hadden gestaan. De met
water bespoten planten vertoonden nauwelijks enige vorstschade
(figuur 3). Een soortgelijke proef met Populus nigra zaailingen
leverde dezelfde resultaten op.

Fig. 1 Pseudomonas syringae of vorst? Natuurlijke aantasting van 2D

jaar oude Populus trichocarpa, Iíageningen.
Psepd.ontonas syringae or frosl? Nataral altack
Popil *s ticbocarpa, ll/ageningen.

Fig. 1

ol

2-year-old

Twee jaar oude P. trichocarpa, I jaar na kunstmatige inokulatie.
Links: kontróleplanten; midden en rechts: geïnokuleerd met P. syringae.
Fig. 2 Ttao-year-old. Popdas írichocarpa, or2e yeltr after artificial inoc*larion. Left: control; mil.d.le and. rigbt: inoc*lateà uith P. syringae.

\Fig,. 2
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Fig. 1 P. nigra zaailingen na 2 uur vorst (-3 tot -4 'C). Links onbehandeld, rechts voorafgaande aan de koudebehandeling bespoten met
P. syringae.
Fig. 3 P. nigra rcedlingt exposed. to frost for 2 ho*rs (-3 to -4"C).
Lelt *nrreated, right grayed. uith P. syringae prior to the frost-treat-

Toename aan d.e aktiahàt aan P. qringae, aetoorzdakt d.oor srerhe uhrcling aa.n d,e ten perahtut
In november 1980 na de bladval werden I00 P. tricltocarpa zaailingen, die buiten waren opgekweekt

en ongeveer 30 cm hoog waren, in de kas gezet.
Vijfenzeventig planten werden daarna met een injektienaald halverwege her stammetje geïnokuleerd
met P. syringae stam 112, terwijl de overige 25 op
dezelfde manier werden behandeld met water. Vervolgens werden de planren in 5. groepen verdeeld,
waarbij elke groep bestond uit 15 geïnokuleerde en
5 met water behandelde planten. Eike groep kreeg

menr.

Fig,. 4 Bastnecrose bij P. trichocarpa, 3 weken na inokulatie met P. syringae; de invloed van wisselende temperaturen.
Fig, 4 Barh neuoses in Pop*l*s trichocarpa, 3 uteeks after inocalation
uith P. ryringae; inflrcnce of flactuting temperdtilres.
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mean oí the positively reacting plants

7 dagen 1.l5, daarna wisselde de temperatuur 5
dagen lang elke dag van ll7 naar -2, daarna 9
dagen f 1) oC (zie figuur 4).
De eerste week na de inokulatie, toen de planten bij
+15 "C stonden, was er nog geen reaktie te zien,
maar zodra de planten werden blootgesteld aan temperatuurschommelingen, begon een aantal etvan
zwarte plekken op de bast te vertonen, die zich vanaf
de inokuiatieplaats uitbreidden. Deze zw^Íre plekken
zijn typisch voor een aantasting door P. syringae,De
met water behandelde planten reageerden niet.

3t
Figuur 4 laat zien hoe de geïnokuleerde planren reageerden op
de temperatuurbehandeling. Het minst aangetast werden de
groepen I en III. Iets meer planten werden aangerasr in de groepen II en IV, waarbij de zwarte plekken in groep IV gemiddeld
twee keer zo groor waren als in groep II. De meesre planren
werden ziek in groep V en daar waren de zwarre plekken ook
het grootst. Opmerkelijk was het verschil russen gro€p III en V:
in groep III (geen aantasting) had de remperatuur sterk gefluktueerd, maar was niet onder nul geweest, terwijl bij groep V
(sterkste aantasting) bij eenzelfde fluktuatie-frequenrie de temperatuur wèl voorbij het vriespunr was geweesr.
Hieruit blijkt, dat fluktuatie van de temperatuur de ontwikkeling van P. syringae bevordert, maar vooral dàn, als het vriespunt binnen de fluktuatie ligt.

Konklusies
Uit het bovenstaande blijkt, dat bij populieren minstens twee
faktoren een rol spelen bij her ontstaan van vortschade en aantasting door P. ryringae.
1 De vorstgevoeligheid van de populier neemr roe bij aanwezigheid van P. ryringae.
2 Een aantasting door P. syringae wordt gestimuleerd door
sterke temperatuurwisselingen, vooral als het vriespunt binnen

KNPvouwkarton
De Verenigde Papierfabrieken Eerbeek B.V, is

producent van meerlagig vouwkarton en
handelt onder de naam KNP VOUWKARTON,
Het KNP vouwkarton is een hoogwaardig,
gespecialiseerd produkt dat o.m. gebruikt

wordt voor verpakkingen en
g

ram mofoonplaathoezen.

de fluktuatie valt.

Hieruit blijkt, dat P. syringae en vorsr een gevaarlijk duo vormen: de bakterie verhoogt de vorstgevoeligheid van de planr,
terwijl vorst het risiko van een aantasring door P. syringae doet
toenemen. Het is nu ook duidelijk, waarom de ,,vorstschade"
aan de zuidkant van de planren vlak boven de grond her hevigst
is. In het vroege voorja;r, als de plant uit zijriwinterrust
maar nog geen bladeren heeft, kan de zon direkt op de bast
schijnen. Hierdoor loopt de remperaruur bij helder weer overdag
sterk op, terwijl juist bij dit weertype 's nachrs sterke uitstraling

kÀr

plaatsvindt. Daardoor kan de remperaruur mer name vlak boven
de grond tot onder het vriespunt dalen. Dat zijn precies de omstandigheden waaronder P. syringae zich optimaal kan ontwikkelen en waarbij bovendien de vorstgevoeligheid van de weefseis toeneemt, zodat bij voldoende lage teinperaruur er eerder
vorstschade optreedt. Op deze wijze ontstaat een ziektebeeld dat
door P. syringae en vorst samen wordt veroorzaakt.

Bij de fabrikage van dit produkt wordt voor
een belangrijk deel gebruik gemaakt van
inlands populierenhout.
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De Verenigde Papierfabrieken zijn daarom
geinteresseerd in de aankoop van
populierenhout op stam of geveld.

Wij willen in kontakt komen met bezitters of
beheerders van populieren.dle willen
verkopen.
Nadere inÍormatie willen wij graag geven via
de heer W. Boot, hoofd inkoop van de
Verenigde Papierfabrieken te Eerbeek.
Het telefoonnummer is 08338-9133.
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lnsektenaantastingen op populier en wilg in 1981

/

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

De teelt van populier en wilg heeft ieder jaar weer te lijden van
aantastingen door insekten, zoals houtboorders, bladvrèters en
zuigende beschadigers.
Tot de meest schadelijke insekten in 1981 behoorden o.a.:
Tabel 1 Enkele ran
rijktte aindplaatsen.
insekt

d'e schadelijkste insekren

in

1981 en han belang'

ernstige aantastingsgebieden

boorders

wilgehoutrups

horzelvlinder
populierglasvlinder
grote populierboktor

Haarlemmermeer, Elst (populetum),
Terschelling, Ametzoden
Hoek van Holland, Benzenrade (L.), Wageningen
Rotrum (Gr.), Flevopolders

Utrecht

l)retefi en z*igende
beschad.igers

kleine wintervlinder
satijnvlinder
spiraalgalluis
schimmelluis

Lauwersoog, Flevopolders
Flevopolders, Nieuw Namen, Clinge
Leiden
St. Oedenrode, Flevopolders

De schimmelluis beperkte zich evenals vori1 i^at hoofdzakelijk
tot de kloon 'Dorskamp'.
De schade die door bladvretende insekten wordt veroorzaakt,

blijft in de meeste gevallen beperkt tot

aanwasverliezen. Deze
verminderde groei kan aanzienlijk zíjr. als de bomen enige jaren
achtereen worden ontbladerd. Daarnaast is echter nog sprake
van een nawerkingsperiode, d.w.z. dat de aanwas ook het jaar
na de kaalvreterij lager zaI zijn dan mag worden verwacht. Hoe
lang zo'n nawerkingsperiode is en hoeveel verlies er optreedt is
o.a. afhankelijk van houtsoott, leeftijd opstand, aard, duur en
intensiteit van de aantasting. De totale verliezen kunnen uiteindelijk pas berekend worden wanneer er van geefl nawerking
meer sprake is. Sterfte van bomen bij aantasting door insekten
met een eenjarige cyclus zal vrijwel oooit voorkomen; die kans
is echter groter als we te maken hebben met een beschadiger die
meer dan een generatie pet jaar heeft. De meest bekende en ook
vrijwel jaarlijks terugkerende bladvreters zijn onder meer de
satijnvlinder, de grote- en de kleine wintervlinder en de wilgehaantjes.
Schade die door houtborende insekten wordt toegebracht is van
een heel andere aard. De kleine populierboktor veroorzaakt bij-

voorbeeld groeiremming en misvorming. Andere houtboorders,
zoals de wilgehoutrups, de horzelvlinder en de grote populierboktor, vreten gangen in het hout wat een technische beschadiging van het werkhout betekent en derhaive een waaÍdevermin-

dering tot gevolg heeft. Bovendien kunnen op de aantastingsplaatsen takken, of soms zelfs de hele stam, aÍbreken. Takbreuk
geeft misvorming van de boom en doet de konditie verminderen. Tak- en stambreuk langs wegen zijn bovendien een gevaar
voor het wegverkeer. De grote moeilijkheid met houtboorders
is, dat zij door hun verborgen levenswijze vaak onopgemerkt
blijven waardoor aangetaste bomen er ogenschiinlijk goed uitzien. Daarnaast is bestrijding erg moeilijk en voor zover mogelijk berusr deze op het voorkomen van schade. Toch is schade
door de wilgehoutrups, de grote populierboktor en de horzel-

Aantastingsbeeld. aan. de cailgebottrtps.

Aantasting door de grote pop*lierboÈtor
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,

Uitalieggaten aan de horzelalind.er aan de sramuoet adn een populier

vlinder wel degelijk te onderkennen en te onderscheiden aan de
hand van het aantastingsbeeld. Hoe groot de toegebrachte schade
is, is moeilijk van buitenaf te schatten. Bovendien is eenmaal
aangerichte schade blijvend: de gangen in het dode hout groeien
niet meer dicht. Dit kan eventueei aanleiding geven tot rottiog
wat een verdere verzwakking inhoudt. De verzwakking, al dan
niet in kombinatie met rot, blijft bestaan ook al is het houtborende insekt al weer verdwenen. De technische waarde van

het hout blijft lager en de gevoeligheid van de boom voor
windbreuk e.d. houdt nog lang aan. Deze gevoeligheid neemt
van jaar tot jaar af door diktegroei van de stam, mits geen hernieuwde aantasting door boorders plaats heeft en als aan een
eventueel rottingsproces een halt is toegeroepen. Het is veelal
de standplaats die bepaalt of men het risiko neemt of een aangetaste boom nog kan blijven staan of dat tot kappen moet
worden overgegaan. De ekonomische en esthetische waarden
zijn hierbij van minder belang.
Met behulp van tabel 7 moet het mogelijk zijn om schade door
de wilgehoutrups, horzelvlinder, kleine- en grote populierboktor
en de populierglasvlinder van elkaar te onderscheiden.
Uitgebreider is ingegaan op de wilgehoutrups in Populier 1980,

I7(2) p. 36 en op de horzelvlinder in Populier 1!81, 18(2)
P.33-34.

Andere meer of minder bekende boorders zijn o.a. de wilge (of
elze-) snuitkever (Cryptorrhynchus lapathi L.), de populierscheutboorder (Gypsonoma aceriana Drp.), de weverboktor
(Lauria textor L.) en de muskusboktor (Aromia moschata L.).
Vil men aantastingen van populier en wilg door boorders binnen redelijke grenzen houden, dan moet men er zich in eerste

instantie van overtuigen dat het van de kwekerij afkomstige
materiaal gezond is. Voor de kweker betekent dit een regelmatige kontrole op insektenaantastingen, speciaal op die van in
de kwekerij voorkomende soorten. Een eventuele bestrijding
dient op intensieve wijze te worden aangepakt.
De teler moet een zo hygiënisch mogelijke behandeling van zrjn
plantmateriaal nastreven, zoals het toepassen van wondbehandelingen, het opruimen van infektiehaarden e.d. Bovendien dient
hij zoveel mogelijk de beplantingen aan te leggen op de voor
de soort. geschikte groeiplaatsen.
Verzwakking van de bomen, o.a. door het zg. ,,voodopige inkuilen" zal zoveel mogelijk moeten worden voorkomen.

:
Infektie op grens enï-onderstam oan de popdierglasulind.er.
Galachtige aerd.ihking en hoelijzeraormig orerer;jpdrroon udn de hleine

popilierbohtor.
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2

lVaardplm*en, danrdsringrbeeld'en, schade en prettentie uan enkele Nederland;e hofiboorders'
grote

populierboktor
L.

populierboktor

wilgehoutrups

horzelvlinder

kleine

Cossus cossus L.

Sesia apiformis Cl

Saperda populnea L.

populierglasvlinder
Paranthrene tabaniformis

íaam

Saperda carcharias

waard

populier

populier, wilg en
ander loofhout

populier en wilg

populier en wilg

populier

inwendig

aanvankelijk horizontaal,
later vertikaal omhoog-

in alle richtingen

gewoonlijk opwíurrts

lopende gangen ovet
de hele lengte van
de stam

verlopende gangen in
het hout; alleen aan
de stamvoet

gewoonlijk opwaarts
lopende gang in
twiigen en dunne stam

gewoonlijk opwíraÍts verlopende gangen in stek- en
enthout; bii jonge bomen
gangen in stam of takken

gaten in de bast over
de hele stamlengte;

grote gaten in de bast
over de hele stamlengte,
waaruit gistend, zuurruikend sap stroomt;
roodbruine boorselproppen op de grond

kleine gaten aan de

galachtige verdikking

galachtige verdikking op

stamvoet zonder
boorselproppen

van twiigen; hoeÍiizervormig vreterijpatroon;
vooral jonge boompjes

waardevermindering
werkhout; kans op

waardevermindering
werkhout; kans op

waardevermindering
werkhout; kans op

windbreuk en houtrot

windbreuk en houtrot

lichtattraktie; het insekt
heeft voorkeur voor
randbomen en bomen
naast huizen e.d.

aanvankelijk worden
alleen bomen met bast-

op plaatsen met een
relatief lage grondwaterstand (dijken e.d.)

hebben

werken met gezond plantmateriaal; in kwekerij
eventueel bestrijden; in
*'egbeplantingen valt er
weinig tegen te doen,
maar worden de bomen
veelvuldig aangetast dan
is het raadzaam om een
andere houtsoort te gebruiken; met behulp van
de aanwasboor kan men
de inwendige konditie
van de boom bepalen

planten op de iuiste
groeiplaatsen; door bijv.
bemesten de groeitoestand op peil brengen;
materiaal uit de kwekerij

aantastingsbeeid

uitwendig
aantastingsbeeld

schade

bijzonderheden

gaande gangen in het
hout over de hele lengte
van de stam

witte boorspanen

Rott

beschadi

ging aangetast;

vanuit zwaar aangetaste
bomen vindt migratie
plaats van volwassen

jonge stammen

worden .aangetast

windbreuk en houtrot

groeiremming en
misvorming door tak
en stambreuk

windbreuk van takken in
oudere bomen; kroonbreuk
van jonge bomen; breuk
op grens ent/onderstam
in de kwekerij

beschadiger van ook

goed en snel groeiende

gezonde bomen, vooral

populieren en wilgen

insekt kan alleen via
wonden de boom binnendringen, zoals snoei-

in de regel

de

minste last van dit insekt; een pas aangelegde
kultuur is zeer vatbaat

wonden, breukvlakken
en entwonden

rupsen naar gezonde
bomen
advies

wegbeplantingen afwisselen met andere
houtsoorten; in opslagplaatsen het populierehout zo snel mogelijk
verwerken

ao
a
o
o

voorkom bastbeschadigingen; indien dit toch
gebeurt wondbehande-

lingen toepassefl; zw^ar
aangetaste bomen in-

klusief het wortelgestel
opruimen en vernietigen; met behulp van de
aanwasboor kan men de
inwendige konditie van
de boom bepalen
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Beoordeling en selektie van klonen van grauwe abeel (P. canescens)
voornamelijk in de lJsselmeerpolders / B. Birkenháger
R.B.L.,,De Dorschkamp", Wageningen

I

Inleiiling

Grauwe abeel (P. canescens Smith) behoort tot de sektie der
Leuce populieren, bestaande uit de Abelen (Albidae) en de uil-

of ratelpopulieren (Trepidae). P. canescens wordr door sommigen beschouwd als een zelfstandige soort, door anderen als
een door natuurlijke hybridisatie van P. alba en P. tremula ontstane tussenvorm.

in Nederland voornamelijk
van belang geachr voor landschappelijke beplantingen, zijn door
het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
Van grauwe abeel, tegenwoordig

108 klonen geselekteerd. Voor de toetsing van

dit

materiaal

werd de medewerking gevraagd en gekregen van de Rijksdienst
voor de IJsselmeerpolders. Van de genoemde 108 klonen zijn
68 klonen uitgeplant in vijf proefterreinen. Van deze proeftemeinen liggen er vier in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland,
nl. N65, 829, C58 en FZl7b. De aanleg van deze proeÍbeplantingen vond plaats in resp. 1960, 1967, 1.971 en 1972. }lec
vijfde proefterrein ligt in Hees (jaar van aanplanr 1966). Sommige van de 68 klonen zijn aangeplant in verschillende van
deze proefterreinen, andere zijn slechts in één proefterrein te
vinden. Van elke kloon, aanwezig in één of meer van deze proefterreinen, is het selektienummer, het geslacht (voorzover bekend), de herkomst en het voorkomen in de proefvelden weergegeven in tabel 1, waarbij n staat voor het aantal bomen van
de betreffende kloon op het proefveld.
Het doel van dit onderzoek was om tot een vergelijkende beoordeling te komen van de 68 in de hierboven genoemde proefvelden aangeplante klonen van P. canesc€ns en aan de hand van
deze beoordeling vervolgens de beste klonen te selekteren. Dank
zij de medewerking van de zijde van de Rijksdienst IJsselmeerpolders is dit vergelijkende onderzoek mogelijk geweest.

2

Methode
In de beoordeling van de klonen, uitgevoerd
zowel vorm als volume betrokken.

in

1981, werden

2.1

Vornzbeoordeling
Bepalend voor de boomvorm werden geacht:
I d,e stmn aan d.e loet tot de kroonaanzet
2 d'e d.oorgang aan de spil in d.e kroon
3 de rcst aan de kroon.

Alle bomen in de vijf proefvelden werden op
beoordeeld, waarbij de cijfers
kend:

I r/m

deze drie punten
3 als volgt werden toege-

The assessment and selection oÍ P, canescens clones,
especially in the lJsselmeer Polders
Summary

ln

ord.er to select tbe best oÍ 68 clones of Pop*lu cdnerêens, tbeir tree
form and. aolame prod*ction uere assessed. in fiae trial plantatiom.
Four of tbe plantations are in the IJsselmeer pold.ers (an area reelaimed.
Irom the sea), Sorne of the clones dre Presen, in seteraL trial plantationt,

others are restricted

to

one ,rial plantation,

ln

nzost clones there uas

tariation in lree form and aol*me prod*ction betcueen
different tidl pldntarions. Neaertbeless, the lollowing clones (nor yt
considerable

aaailable comntercialfu) uerc selected: no. 1128 (Drachten), no. 1150
(IYilp, Kleine NoordijÈ), no. 1159 (no.9 (PVN Betgen), no. 1163
( Rotterdam) and no. 1 366 ( P biilpp;ne-l J zendij È.e).

b

minder duidelijk aanwezig (door even zware zijtakken in
tamelijk vertikale stand) of duidelijk aanwezig maar ramelijk bochtig of scheef of met een onbelangrijke vork of bajo-

c

net bovenin de kroon;
ontbrekend (d.w.z. spreikop, vork) of exrreem bochrig.

3

de rcst uan de kroon:

a

(kortweg,,kroonvorm")
evenwichtig, vol (d.w.z. geen gaten) en besraande

b
c

uit fijne

takken;
enigszins eenzijdig, minder vol (d.w.z. enige minder belangrijke gaten) of bestaande uit grove takken;
sterk eenzijdig of bestaande uit losse niet verbonden gedeelten.

vijf proefvelden aldus beoordeeld waren, werden ,,stamvofm", ,,spilvorm" en ,,kroonvorm" per kloon
en per herhaling gemiddeld. Binnen de proefvelden is met behulp van een variantieanalyseprogramma mer twee ingangen
(herhalingen en kloonnummers) voor de variabelen een gemiddelde per kloon berekend.
Nadat alle bomen in de

Bovendien werd, om redenen van overzichtelijkheid nog een
,,gemiddelde boomvorm" (als gemiddelde van ,,sramvorm", ,,spilvorm" en ,,kroonvorm") voor elke kloon in elk proefveld berekend. Door de aard van de variabelen en de proefopzer is her
niet mogelijk de variabelen verder statistisch verantwoord te
analyseren. Daarom is volstaan met een presentatie van de gemiddelden. Dit kan ook een aanwijztng geven voor de klonenselektie.

2.2

I

de

a
b

(kortweg ,,stamvorm")
minstens tamelijk recht en tamelijk vertikaal;
matig scheve stand maar tamelijk recht of enkele niet extreme bocht;

c

C58 en FZ77b gebruik gemaakt van eerder uitgevoerde metingen en berekeningen. Voor proefveld B29 werden de metingen
door ondergetekende verricht. Het berekende volume is een

meerdere bochten, extreme bocht of extreem scheve stand.

cylindervolume.

2

d.e

a

duidelijk aanwezig en minstens tamelijk recht en vertikaal;

$an aan d'e aoet lot de kroonaanzeï:

d.oorgang aan de spil

in

d.e

kroon:

(korrweg ,,spilvorm")

l/ olamebeoordeling

lJíat betreft de volumebeoordeling werd voor de proefvelden

Voor proefveld N65 zijn wel de diameters der bomen gemeren;
daar hier geen boomhoogten gemeren zijn moesten volumeberekeningen voor dit proefveld achterwege blijven. Van het
proefveld te Hees zijn noch volumina noch diameters bekend.

36

Tabel

1 Aantallen

bornen

tan

2 Gemiddelde boomaorm (ttorm) en toltme (als (y'o aan het
algemeen gemid.delde; N65: huad.ratisch gemiddelde uan d.e diameter)
aan Èlonen. aan P. canescens, l,oorkomend. op proelaelden N65, Hees,
829, C58 en FZ77b.

Èlonen aan P, canescens, toor-

Tabel

homentl op proeíoelden N65, Heet, 829, C58a, FZ77b.

a29

N65

Inqolstadt

3rc
1000

3l

1010

I

9
?

I

l0t

4

Bos

?

1050

to5l

Eijsdên

tt24
ll25

g

t21

dr

ll28

d

Patus sbêóeryen
slilgeÈulg no.l
Bijvahk no.l

ê

a
a

Kletne N@!dijk
no.2 m Bêrgen

I 158

3l

I

l5l

I

t62

lo49

2A

20

lo

d

a

Lt27

9

t 128

2.2

96.1

2.6

2.6

2.2

I 19.6

2.3

2.O

2

-3

93.4

2.5

84.5

2-9

2.3

112

1.8

r16.5

2.2

2.2

lll.o

2.O

2.O

t21.9

2.1

109.4

2.5
N@!dijk

104.3

155

1.9

2.2

r56

2.3

t0

l6

l5a

2.1

98.1
9a.o
t26.3

2.6

31

lo

16

59

2.0

I16.5

10

15

I 161

ll

"

2.O

l0

1a

tt62

t2 "

2.2

4

30

3

30

r163
9

1l

29

10

4

25

lo

l1
4

r 166

r69

I

2,3 tr4.8
2-2 rr|.l

2.2
2.3

2

1

2.2
2.2

171

9

tt74
tr75
ll76

3

10

| 111

4

lo

2

10

2-4 135.9

2

2.2

2.2

s9

2.1

86.8

2.4

14.O

2-2

64.7

.0

2.1

96.6

2.2
2,2
2,4

108.2

2.4

83.0

2.2

68.5
5l .5

2.4

t07.4

1178

I

2.2

2,3

84.9

I

tL79

2

2.O

2.2

85.5

1A9

3

29

4

I 149

2.4

t 190

4

29

I 190

2.1

8

rO4,6

1288

9

I 366

2.5

€0.3

t47.5

2.5

50.9

2.3

85.1

ó,

oude

1.8

144.6

I 367

d

Terneuzen-haven

10

1

361

2.4

96.0

| 311

6

81jvmk no.2
!èndorf I {D)
4(D)
"

lo

\ 371

2.2

to

1538

(D)

\.7

105.9

97.0

1540

t542
I
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154 5

schlesFig I (D)
'sonsorpar(D)

1551

Mnhlen-Eichsen

r552

HàIdsievè!sdórf
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1544
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15

9

1540

(Dl

2.0

r542

(D)
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(D)

t -9

r22.3
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t134

9
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(o)
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t
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-4
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65.s
106

-1

2.1
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"

t240
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101 .8

\239
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104,5

2.1

lt9t

4

2.6
2.5
2,6

.4

66-3

-l

2,4

2.1

10

96.6

2,O

1!88

30

-4

tt12

l0

21

Eng

2.5

11

jke

2.4
2.6
2.4

23

2.4 t21.6
2.3 t2t .6
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.8

10
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l0
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96.3

4
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4
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6
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í
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4
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4
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9l .9

2
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2
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1

2
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d
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l
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I
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3
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5
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Foto

1

Kloon nr. 1128 (Draehten) oP het próefueld.829

38

Foto

3

2

Kloon nr. 1163 (Rotrerd.am) op het proefueld 829,

Foto

en

per proefveld gerangschikt in tabel 2. Eveneens is in deze tabel
weergegeven het volume van elke kloon per proefveld, en wel
als 7o van het algemeen gemiddelde over het gehele proefveld.
Van proefveld N65 is alleen het kwadratisch gemiddelde van de
diameter der klonen weergegeven*; van de gemeten grootheden
(diameter en hoogte) is de diameter veruit de belangrijkste voor
vaststelling van het volume.

3.I Retultaten per proefuel.d.
a N65 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar

1!60 met eenjarige
planten uit zomerstek op twee- of driejarige wortel.
Uit tabel 2 is af te lezen dat beoordeeld naar vorm in kombinatie met volume, kloon 1012 ('Limbricht') hier duidelijk het
best is.
Qua vorm zijn hier ook de klonen 999 (Bunnik) en 1014 ('\Wit
te van Haamstede') relatief goed; deze klonen blijven hier echter wel achter in voldumeproduktie. Kloon 1011 (Bunderbos)
valt in dit proefveld op vanwege de afwijkende pluimvormige
kroon.
Voorts is nog vermeldenswaard dat in dit proefveld 78 Vo der
bomen van kloon 1028 (St. Geertruid) aan een mycoplasmaaantasting (heksebezemziekte) leed. Eén boom van de kloon
1000 (Bingerden) en één boom van kloon 1010 (Maastricht)
bleken eveneens aangetast door deze ziekte.

b

Hees (omgeving Didam) Aanleg voorjaar 1966 met driejarige planten uit zomerstek.
is de ,s/ortel

Kloon nr. 1366 (Ph;l;ppine-Ilzendijke) op bet proefoeld' C58.

In proefveld Hees zijn in het verleden twee van de drie

Resultaten

De waarden van de ,,gemiddelde boomvorm" zijn per kloon

* Dit

3

uit het gemiddelde grondvlak op een konstante

na.

her-

halingen gekapt. Het gevolg van het overblijven van slechts één
herhaling (waarbij bovendien soms van één kloon slechts twee
bomen voorkomen) is dat het gemiddelde hier onbetrouwbaar
is. Bovendien zrjn, zoals al eerder vermeld, van dit proefveld
geen volumina bekend.

c 829 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar 1967 met planten uit
zomerstek I)64, aÍgezet voorjaar 1)66.
Het best van vorm zijn in dit proefveld de klonen 1128 (Drachten) en 1163 (Rotterdam) (zie tabel 2). Van vorm iets minder
goed zijn de klonen 1156 (no.6 PI{rN Bergen) en1162 (no.12
PITN Bergen). Drie van deze vier klonen hebben in dit proefveld een hoge produktie; alleen kloon 1128 (Drachten) produceert hier iets minder. Overige klonen die in dit proefveld een
hoge produktie hebben, zoals 1010 (Maastricht), 1013 (Limbrichter bos), 1i55 (no. 5 P\7N Bergen), 1173 (Susteren) en
1176 (Susteren) zijn van vorm hoogstens middelmatig te noemen.

d

C58 (O. Flevoland) Aanleg voorjaar 1971 met planten uit
zomerstek 1968, afgezet vcnrjaat 1970.
In dit proefveld onderscheiden zich door goede vorm in kombinatie met hoge volumeproduktie de volgende klonen: 1128
(Drachten); 1366 (weg Philippine-IJzendijke) en 1'545 ('Honthorpa'). Vooral 1545 ('Honthorpa') heeft hier een enorme volumeproduktie (L78 %).
Iets minder dan de voorgaande klonen (hetzij in vorm, hetzij
in volume, hetzij in beide) doch nog relatief goed skoren de
volgende klonen in dit proefveld: 1014 ('ITitte van Haamstede'); 1123 (Slangenburg no. 1): van deze kloon is de kroon

)9

Foto

4

Kloonnr.

1150

(V/ilp,KleineNoord.ijh) op her proet'ueld.

echter wel zeer fors; i127 (Leens);

ll44 (no.1 P\7N

C58.

Bergen);

1150 (\X/ilp, Kleine Noordijk): van deze kloon is ook bekend

dat de jeugdvorm zeer goed is; 1752 (no. 2 PNTN Bergen);
i153 (no. 3 P\7N Bergen); 1158 (no. 8 P!íN Bergen); 1159
(no. 9 PN(/N Bergen); 1173 (Susteren); 1240 (Vàchtersbach,
Sleeswijk (D)); 1538 (Handorf 1 (D)); 1543 (Harseveld (D));
1552 (Valdsieversdorf (D)); 1i58 (Slangenburg no.2); I)59
(De Belder (B)); en tenslotte 1711 (Piccardië).

e

FZ77b (2. Flevoland) Aanleg vooriaar 1972 met planten
uit zomerstek 1968 en 1)6), afgezet voorjaar 1977.

In dit proefveld is over het algemeen de vorm der bomen veel
slechter dan in de overige proefvelden. Zeer veelvuldig werd
hier namelijk een bajonetvormige Àanzet var de topscheut
waargenomen, soms wel tot zes maal per boom. Het is niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt is.
De wat vorm in kombinatie mer volume betreft beste klonen
in dir proefveld zijn: 1010 (Maastricht); 1150 (S7ilp, Kleine

Noordijk); 1153 (no. 3 P\fN Bergen); 1154 (no.4 P\íN Bergen); 1161 (no. 11 PNTN Bergen); lI74 (Susteren) en 1188
(Elsloo.

3.2

Klonenselectie aan d,e hanà. uan de resaltaten

Zoals uit het voorafgaande blijkt, dient bij het selekteren van
klonen aan de hand van de resultaten van de proefvelden N65,
Hees, B29, C58 en FZ77b de aandacht voornamelijk gericht te
zijn op de proefvelden N65, B29 en C58. De resultaten van
Hees zijn weinig betrouwbaar omdat twee van de drie herhalingen enkele jaren voor deze beoordeling zijn geveld. Door de in
het algemeen slechte vorm der bomen in het proefveld FZ77b

Foto

5

Kloonnr.

1159

(nr.9 PIY/N

Bergen) op hetproefaeLl C58

is dit proefveld bij de klonenselektie slechts voor aanvullende
informatie van belang.
Bi.i beschouwing van de proefvelden N65, 829 en C58 blijkt er
geen kloon te z11n die in elk van deze drie proefvelden voorkomt. Van de klonen die in rwee van deze drie proefvelden
voorkomen is er slechts één die beide keren ror de besre klonen
van het beueffende proefveld behoort, nl. 1128 (Drachten), zie
foto 1. Van deze kloon is alleen de volumeproduktie op B2p
wat minder hoog (104 %).De overige klonen die in rwee van
deze drie proefvelden voorkomen hebben in minstens één proefveld herzij een marige of slechte vorm hetzij €en marige of
slechte volumeproduktie. Klonen die in één van de bovengenoemde drie proefvelden voorkomen en daar tot de besre klonen
behoren zijn 1163 (Rotterdam): afkomstig van de sradskwekerij Rotterdam (zie foto2); 1366 (weg Philippine-IJzendijke)
(zie foto j) en 1545 ('Honthorpa'): een al in de handel zijnde
Duitse kloon.
Indien de waarden van ,,gemiddelde boomvorm" en ,,volume"
van het proefveld FZ77b beschouwd worden op de aanvuilende
informatie, kan nog aan bovengenoemde klonen worden toegevoegd kloon 1150 (\7ilp, Kleine Noordijk) (zie foto 4): deze
kloon, waarvan de goede jeugdvorm al vermeld werd (zie 3.1),
is een van de beste klonen van YZTlb maar behoort revens op
C58 tot de redelijk goede klonen. Dit geldt eveneens voor kloon
1159 (no. 9 P\7N Bergen) (zie foto 5): deze kloon, behorend
tot de betere klonen van FZ77b, is eveneens op C58 redelijk
goed van vorm en volume.
Met uitzondering van kloon 1163 (Rotrerdam), waarvan het
geslacht niet bekend is, zijn de hierboven genoemde klonen, die
niet in de handel zijn, d.w.z. 1128 (Drachten), 1150 ($/ilp,
Kleine Noordijk), 1159 (no. 9 PS7N Bergen) en 1366 (weg

40

Philippine-IJzendijke) mannelijk. Dit wordt in de praktijk als
gunstig beschouwd: boeren beschouwen het vruchtpluis van
vrouwelijke kionen veelal als schadelijk voor het vee, een opvatting waarvoor overigens geen bevestiging kon worden verkregen van instituten op het gebied van veeartsenijkundig onderzoek. Niettemin wordt voor beplantingen van P. canescens
de voorkeur gcgeven aan mannelijke klonen.
Om een duidelijker beeld te verkrijgen kunnen de bovengenoemde klonen vergeleken worden met in de praktijk in Nederland respektievelijk in Duitsland bekende klonen zoals 'Limbricht' (1012), '\íitte van Haamstede' (1014), \fiáchtersbach
(L240), Handorf 1 (1538) en 'Enniger' (1t42). Alleen op C58
komt een zo groot aantal van de tien klonen voor dat een vergelijking tussen in de praktijk bekende klonen en nieuwe geselekteerde klonen mogelijk wordt. Van de laatste klonen komt
alleen 1163 (Rotterdam) niet op dit proefveld voor.
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Bij beschouwing van de resultaten van C58 blijkt ten eerste dac
de beoordelingscijfers voor vorm en de relatieve meetcijfers
voor volume van de groep nieuwe geselekteerde klonen veel
dichter bij elkaar liggen dan die van de groep in de praktijk
bekende klonen en bovendien dat bij de nieuwe geselekteerde
klonen in tegenstelling tot de meeste der in de praktijk bekende
klonen een goede vorm gekombineerd is met een goede volume-

4
1

Konklusies
De meeste klonen vertonen in de verschillende proefvelden
grote variatie in vorm en volume.
2 De volgende niet in de handel zijnde klonen kregen een
gunstige beoordeling:
1128 (Drachten), 1150 (\7ilp, Kleine Noordijk), II59 (no.9
P\íN Bergen), L763 (Rotterdam) en evt. 1366 (wegPhilippineIJzendijke); de laatste twee klonen onder voorbehoud aangezien
de gunstige beoordeling op het voorkomen in slechts één proefveld gebaseerd is.

5

Diskussie

Als oorzaak van de grote verschillen in vorm en relatieve volumeproduktie die sommige klonen veÍtonen, wanneer men ze
vergelijkt in verschillende proefvelden, kan aangevoerd worden
dat klonen verschillend reageren op uiteenlopende en ook van
jaar tot jaar verschillende milieufaktoren zoals bodem, waterhuishouding, wind, droogte en insekten. Opvallend is bij dergelijke interakties dat wanneer verschillende klonen van één
geografische herkomst worden beoordeeld dergelijke klonen onderling vaak zowel in vorm als door volumegroei overeenkomstig reageren op de verschillende interakties. Voorbeeld hiervan
zijn de klonen van de herkomst Bergen (m. IL44 en nrs. 1152

1162). Drie klonen uit Bergen (nrs. 1155, Í56 en 1162)
zijn aangeplant op 829 met als uitkomst voor vorm Íesp. 2.4,

t/m

2.3 en2.1 en voor volumeproduktie resp. I21 .6, 12I.6 en 114.8
(zie tabel 2).Op C58 zijn alle klonen uit Bergen aangeplant:
hier varieert de vorm slechts in geringe mate, nl. van2.0 tot 2.3
en de volumeproduktie eveneens, nl. van 86.8 tot 126.3 (zie
tabel 2). Op FZ77b tenslotte zljn de nrs. 1152 t/m 1162 aangeplanr: de vorm varieert hier slechts van 2.4 tot 2.6 en de
volumeproduktie van 102.6 tot 138.0. Alleen nr. 1162 skoort
hier beduidend lager mer.-77.9 (zie tabel 2). Een dergelijke geringe spreiding blijkt ook te bestaan bij klonen van de herkomst
Susteren (nrs.1772

t/m II77). Dit lijkt erop

te duiden dat deze

klonen ofwel identiek zijn of verwant daar zij afkomstig zijn
van één herkomst. Een argument voor deze opvatting is dat de
klonen overeenkomst vertonen in hun reaktie op een bepaald
patroon van interakties. Dit komt tot uiting in zowel vorm als
volumeproduktie.

produktie.
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KALENDER

Stikstofbemesting en onkruidbestrijding in jonge beplantingen en het
snoeien van de populieren zijn onderwerpen waaÍaan we in deze tijd van
het jaar onze aandacht moeten besteden. In de zomermaanden moeten ook
jonge beplantingen op het optreden
van gebreksverschijnselen en op het
overgroeien van de bomen door klimplanten worden gekontroleerd.

motief dat lang plantsoen boven de
vegetatie uitsteekt en er daarom dus
geen hinder van ondervindt, is geen
reden genoemde onderhoudsmaatrege-

len na te laten. Stikstofbemesting en
onkruidbestrijding zijn bij gebruik van
dit lange plantsoen met hun zeer ongunstige verhouding tussen boven- en

ondergronds gedeelte een vereiste,

Stikstof bemesting
Stikstofbemesting evenals onkruidbe-

vooral als de vegetatie uit grassen bestaat (zie ook het artikel ,,Het gebruik
van één- of tweejarig populiereplantsoen bij herbebossingen" in het no-

srijding zijn

vembernummer van,,Populier" 1979).

onderhoudsmaatregelen,

die voor een goede aanslag en jeugdgroei absoluut noodzakelijk zijn. Zij
gelden niet alleen voor nieuwe beplantingen maar zeer zeker ook voor herbeplantingen. In herbeplantingen is
het verloop van de aanslag en groei in
de eerste jaren vaak moeizamer dan in

De kunstmest, in de vorm van kalkammonsalpeter (kas), dient men in
nieuw aangelegde beplantingen omstreeks half mei te geven, een

gift van

100 gram per plant is voldoende. In
oudere beplantingen wordt de kunst-

weiland (zie ook het artikel ,,Onkruid-

mest op een vroeger tijdstip en in
hoeveelheden gegeven (zie
,,Kalender" maartnummer 1982). Het

bestrijding

is van het grootste belang dat de mest-

nieuwe beplanringen

bij

op bouw- of grotere

populier"

in het fe-

raden. De voor populieren geschikte
bodemrypen bevatten meestal voldoende fosfor en kalium. Om dezelfde hoeveelheid sdkstof te geven die kalkam-

monsalpeter bevat moet

van

veel

mengstoffen een dubbele hoeveelheid
worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid stikstof te geven.
G ebreksverschijnselen
Bomen in jonge beplantingen dient

men

in de zomermaanden op blad-

kleur, bladgrootte en bladbezetting te
kontroleren omdat vooral in deze tijd
van het jaar de bladeren als gevolg
van een tekort aan bepaalde voedings-

stoffen gebreksverschijnselen kunnen
vertonen. Meestal gaat het om stikstofgebrek. De bladeren zijn dan geliggroen van.kleur en te klein terwijl de
bladbezetting maar matig is. Het plotselinge vergelen van de bladeren kan
ook op muizenschade duiden, waarbij
de bast van het stammetje vlak boven

of net in de grond is afgevreten

of

Het planten van zeer lange éénjarige

plantspiegel
(1 m2) rond de boom wordt gestrooid
om schade te voorkomen.

veel wortels zijn doorgeknaagd. rilíanneer stikstofgebrekssymptomen vroegtijdig worden gekonstateerd kan men

of van meerjarige populieren met

Het gebruik van mengstoffen is af

de jonge bomen

bruari- en meinummer van ,,Populier"
1979).
als

stof zorgvuldig op de

te

in juni of begin iuli

42

nog met 100 of 200 gram kalkammonsalpeter bemesten waarbij tevens de
gfasvegerarie rond de bomen moet
worden bestreden. Indien stikstofgebrek later in de zomer optreedt moet
men de bemesting in het volgende
voorjaat uitvoeren.
Het tussen de nerven pleksgewijs geel
verkleuren bij vooral de oudste bladeren duidt meestal op kalium- of magnesiumgebrek. Indien men twijfelt aan
de oorzaak van de gebreksverschijnselen of aan de noodzaak of aard van de
bemesting dan verdient het aanbeveling een deskundige van het Staatsbosbeheer re raadplegen.

spuiting wordt meestal in de tweede

helft van mei uitgevoerd en wel op
basis van 3 à 5 I per ha. Indien een
steike hergroei van de vegetatie optreedt kan een tweede bespuiting
noodzakelijk zijn tenztj de bomen al
zeer goed groeien. Het effekt van de
behandeling is berer indien deze bij

de eerste jaren van aanleg is het bestrijden van de vegetatie in met gras-

In

lotvorming kan worden beperkt indien men de bomen niet te sterk maar
meer geleidelijk opsnoeir.
Jonge bomen worden met een snoeischaar of snoeizaag,oudere bomen met

te voorkomen dat de bladeren en jonge
scheuten met de spuitvloeistof worden
geraakt met alle gevolgen van dien.
De kans hierop is groot als de bespuiting in nieuwe mer éénjarig plantsoen
aangelegde beplantingen wordt uitge-

of indien tijdens perioden met

veel wind wordt gespoten. Het gebruik van een spuitkap verdient daar-

stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Dit geldt voor zowel nieuwe be-

plantingen als voor

bedragen. Vóór het gebruik van be-

naast

herbebossingen

(zie ook het in het februari- en meinummer van,,Populier" gepubliceerde
artikel,,Onkruidbestrijding bij populier").

Uit de resultaten van een enquête (zie
het artikel ,,Herbebossingen met populier in het plantseizoen L976/1977"
in het novembernummer van ,,Populier" 1979) blijkt dat op maar liefst

strijdingsmiddelen moet men de gebruiksaanwijzing op de verpakking
zorgvuldig raadplegen.
Brandnetels en distels, die jonge popu-

lieren dreigen re overgroeien dienr
men rondom de bomen af te maaien,
waarbij men er voor moer zorgdragen

dat deze hierbij niet worden

bescha-

50 7o van de ín 1976/1977 ingeplanre

digd. Klimplanten (b.v. hop en haagwinde) moet men in de zomermaan-

oppervlakte geen onkruid,/loofhoutbestrijding is uitgevoerd. Het is jam-

den verwijderen om te voorkomen dat
deze de jonge bomen verstikken. Loof-

mer dat aldus onnodig teleurstellingen
worden geboekt en op zijn minst risiko's van slechte groei en kwetsbaarheid worden gelopen. Een vegetatie
die uit lage kruidachtige planten, zoals
hondsdraf en boterbloemen, bestaat,
behoeft men niet te besuijden omdat
een dergelijke vegetatie de jonge populieren weinig of niet bekonkurreert.
De onkruidbestrijding kan men op de
plantspiegels (1 ms per boom), in ba-

houtopslag of vulhout dat populieren
dreigt te overgroeien moer in juli of
in de eerste helft van augustus bij de
grond worden afgezet.

nen langs de boomrijen

of over de

gehele oppervlakte uitvoeren; bovendien heeft men keuze tussen mechanische en chemische bestrijding.
Bij de mechanische wijze van bestrijden (b.v. het plaggen of schoffelen

van plantspiegels, het frezen van de
grond of het maaien van de vegetatie)
moet men er nauwgezet op toezien dat

de stam niet en de wortels zo min
mogelijk worden beschadigd.
Een chemische bestrijding, die men in
deze tijd van het jaar nog kan toepassen, is die met Gramoxone. Het juiste

ervaringen duiden erop dar de water-

De vegetatie mag niet te hoog zijn om

om aanbeveling. Om beschadiging van
de jonge stammerjes door Gramoxone
te voorkomen mag de druk waarmee
gespoten wordt niet meer dan 1,5 atm.

sen verwilderde beplantingen

ren. De I7estamerikaanse balsempopulieren 'Blom', 'Fritzi Pauley' en
'Heimburger' vormen ook bij zomersnoei veel waterloten. Buitenlandse

een bewolkte hemei wordt uitgevoerd.

voerd

Onkruidbestrijding

Grote snoeiwonden kunnen bij deze
populieren wel eens langer bloeden
dan die van euramerikaanse populie-

Snoeien

Het snoeien van populieren is uitvoebesproken in het novembernummer van ,,Populier" 1!7!.
De gunstigste periode voor het snoeien
van populieren is tussen begin juni en
half juli. Indien het gevaar van aartasting door de populiereglasvlinder

rig

bestaat dienr men de bomen pas in
augustus te snoeien. Het overgroeien
van snoeiwonden gaat bij zomersnoei
sneller dan bij wintersnoei. Uit de on-

derzoekresultaten bij euramerikaanse
populieren is gebleken dar de vorming

een zaag of beitel op lichte, metalen
stokken opgesnoeid. Bij het snoeien
dient men de takken vlak aan de stam
te verwijderen zod.at geen kapstokken
ontstaan.

Men moet met her opsnoeien van de
bomen beginnen als deze een borsthoogtediameter van 6 à 8 cm hebben,
vóór die tijd moet men alleen de dubbele toppen verwijderen. In het algemeen worden de bomen om de 3 jaar
gesnoeid; een en ander is echter afhankelijk van de groei van de bomen.
Jonge bomen moeten nooit hoger dan
tot L/4, oudere bomen tor 7/3 van de

totale boomhoogre worden

gesnoeid

met dien verstande dat nier

hoger

wordt gesnoeid dan 6 à 8 m. Bij hoger
opsnoeien weegr her resultaat (verbe-

tering van de houtkwaliteit) nier op
tegen de hogere kosten. In de kroon
moet men zo weinig mogelijk snoeien.
Hooguit een enkele zeer zware zijtak
en dubbele roppen, mirs deze niet hoger zitten dan de genoemde maksi-

mum hoogte, mogen worden verwijderd. Te zwaar eÍ te hoog in de kroon
snoeien gaat ten koste van de aanwas
en brengt bovendien hoge kosren mer
zich mee. Een neveneffekt van het te
zwaar snoeien is de versterkte vorming

van waterloten waarvan de verwijdering ook geld kost.

Populieren in dicht geplante opsranden (4 x 4 m,5 x 5 m) waarvan al het
hout te zijner tijd aan de vezelhoutverwerkende industrie (papier, spaan-

en vezelplaat) zal worden geleverd,
behoeft men uit het oogpunt van
houtkwaliteit niet te snoeien. Mocht
het onderste stamgedeelte echter voor

licht zaaghout geschikt zijn dan moeten de bomen wel tot 2 à 3 m hoogte

van waterlot geringer is indien men
de bomen in de periode ná het uitlopen en vóór het afsluiten van de
groei (ca. eind augustus) snoeit. Uit

worden opgesnoeid, hetgeen in één
keer kan gebeuren. Indien men echter
van plan is na een dunning de reste-

praktijkervaringen

rende bomen te laten doorgroeien, kan

blijkt dat

zwane

balsempopulieren en'Androscoggin'

men ermee volstaan alleen de

tijdstip voor de bestrijding met dit

bij zomersnoei eveneens weinig water-

middel is afhankelijk van de mate van
ontwikkeling van de vegetatie. De be-

loten vormen en dat de snoeiwonden

blijvende bomen periodiek en de te
dunnen bomen niet of slechts éénmaal

in het

algemeen goed overgroeien.

te

snoeien.

over-
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U bent bezitter of beheerder

van

POPULIEREN OP STAM of GEVELD?
En U wilt dit hout verkopen?
Neem dan contact op met FORECO bv!
Naast hout op staln zijn wij regelmatig geïnteresseerd in:

afrolhout
klomphout
zaaghout

- onderstammen, foutvrij
@ 30 cm top en op - gezonde stammen
Q 20 cm top en op - gezonde stammen
kisthout en pallethout 0 18 cm top en op - afgekorte lengten
papierhout
Q10-28cmtop -lmof2mlengte
vezelhout
O 8-45cmtop -lmof2mlengte
@ 40 cm top en op

foreco @

internationale houthandel bv

Telefoon: 085-77881

lid van de Heidemij Groep

Telex: 45960 forec nl.

Lovinklaan
6800

AE

l, Postbus 230

Arnhem
I

tt

u denhou
qen oude naam, tussen nieuwe

ulieren
an old name. between new ppplgrs
un ancien nom. entre nouveaux pSgp_lert
ein alter name zwischen neue pgppeln
Witte abeel
lP. albal

'Nivea'

'Raket'

Esp
(P. tremula)

'Tapiau'

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

Europese zwarte populier
(P. nigra)

'Terwolde'
'Vereecken'
'Wolterson'

'Brandaris'
'Loenen'
'Schoorldam'

Westamerikaanse
balsempopulier
(P.

trichocarpal

'Frttzi;:JïS;

DO
t-

Euramerikaanse
populier
(P. euramericana)

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

'Serotina'
'Serotina de Selys'

'spijk'

'Tardif de Champagne'
'Zeeland'

'1214',

'Lóns'
'Marilandica'
'Robusta'

Hybride
balsempopulier
'Androscoggin'

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

'Heimburger'

TI

boomkweke rl|
Schoorstraat 21 - Postbus
Udenhout - Holland
Telêíoon 04241 -21 31
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