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BosIrers Is zowatdé~ ster In het
selectie- en verec:.teIIngsp
aan het Insttluut. De soortda'lkt deze
bevoorrechte plaats aan een
&etvl/nend onevenwicht tussen de
vraag naar en het aanbod van
bosbouwkundig hoogwaardig
teeIImateI1aaI (zaden).
De hoge vraag volgt uit een
toenemend gebruik van Boskers bil
(her)bebosslng en beslandsomvor
mIng. Voor wat betreft het jaatlIjks
benodIgdebosplantsoen komtdeze
boomsoort In Vlaanderen op de
derde pIaaIs na Inlandse elk en

Beuk. AnderzIjds Is het aanbod van Inheems teeIlmaterIaaI heden totaal
ontoereikend. SelectIe van zaadbestanden opent In elf YeIband weinig
petSpeCtIewn. BosIrers wordt Immers zelden OCI'IQElItoffeil In uIIgestIekte
homogene bosmassIeIIen. doch veeleer als Y8fSPr9Ide lndMclJen In
gemengde bestanden.
Alle hoop wordt derhaIIIe g,esteId op de aanleg van een kIonale zaad
boomgaard van Boskers. Oe basis d<Dvaor Is reeds voorhanden onder de
vorm van een verzameling van 124 rnaI\m pIusbomen, geselecteerd
omwIIe van hun uIIzonderIIIke kwaIIIeIt Inzake groeikracht. vorm en
zIekteresIstent. Geheel volgens het lcIassIeke strcrnlen worden van deze
p1usbomen, vla vegetaIIeve vermeerdering (enten), lcIentIeke kopijen
geproduceerd die de bouwstenen van dezaadIuIn vamen. Voor Boskers Is

dit echter niet het einde van het verhool. Vroog bliJft hoe de p1usbomen
binnen dezaodboomgaard ruimtelijk moeten worden geschikt. Het belang
van een weloverwogen lay-out van de zaodtuln volgt, In het geval van
Boskers, uit twee bijzondere eigenschappen van de soort: het Is een
InsectenbestuNer en ze heeft af te rekenen met Imcompatlblilteltsver
schUnseien.
De pollenoverdracht gebeurt biJ Boskers door hommels. Van deze beestjes
Is geweten dat ziJ niet zomaar krtskar doorheen een zaodtuln ronddarren.
cIoch steeds op eenzelfde bepel1de groep van bomen foerageren. Er
wordt dan ook vermoed dat zich In een zaadtuln een bijzonder. vleksgewiJs
bestuMngspatroon voordoet. Gepoogd wordt om door gebruik van
moleculairgenettsche technieken dit bestuMngspatroon te ontwarren.
Het fenomeen van de Incompatibiliteit houdt In dat twee verschillende
IndMduen (klonen) soms niet In staat ziJn elkaar te bevruchten en de
bestuMng derhalve tot niets dient. Dit verschIjnsel wordt veroorzaakt door
één welbepaaId gen. Moleculair genetisch onderzoek liet dan ook toe om
tot op heden voor 65 Idonen de (In)compatlbele combinaties te ldentlflce
ft!lt'l.

Het ruimtelijk on1werp van de zaodtuln vaIgt uiteindelijk uit de kennis van én
het bestuMngspatroon én de Incompatibele Idonencomblnatles : In de
mate van het mogelijke zal ervoor worden gezorgd dat alle bomen die zich
binnen één en dezelfde bestuMngsgroep bevinden ook In staat ziJn elkaar
te bEMuchten.
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Da'rma W8Id ,.. mrnaar geIrmen als
J*JaII \U\gebeu8n de Cornse \tuten
ztth'4JOitilra~vameneen
fysIeIe 'J8IbRIng tussen Vlaanderen en
NedeIlc:I'ld 8lT lIanden syrrbooI voor de
geIICIll8I_~ actie.
Het gaat lI'm8s net goed met de
popUIer In Vlaanderen en NedelIai Id. Ut
de lloIInIIenIaIs van het Vkxmse Gewest

dat de bevoonadIng op lforIe 1eim/In
met50 lltllan afnemen. OOk In NedeiIand

hstaantal ~CDJg8pIaiIra popUIer
steik gedaald. Deze achteruitgang
verontrust de In Vlaanderen en In
NedeIlc:I'ld toch wel beIai19I"'"~
renhoutverwerltende Industrie. Als
beIai 19I11cSte oorzr:d wordt het sIechIe
(lIORlS terachIe. moa vaak ook onteIech
18) mago van de popUIer en de teelt
ondeitl8Ild. Deze actie wI popUIer niet
zomaar panoIeI .. moa wI ook ec<JIog-

sche. Icnisc~ en maatschappelIJk randIIoorwaaden meege
ven.
WIe meerwil weten averdeactieen averpopulierkan terechtop bovenver
melde website en kal er zich ook abonneterl op de Nieuwsbrief van de
actie.

COl iIactpersoon :
Jasvan SIycksn. tel.: 054-43 71 10
E-ma8: JozeI'.VanS/VCksn@lln.vlaanderen.be


