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SELECTM EN VEREDELING . ACTNTITEITSVERSLAG 1991.

II{LAÀIDSE EIK

In het voorjaar werden L62O eikels uitgezaaid. Deze zaden

werden in het najaar '9O geoogst op goede fenoÈypen uit het
Àrenbergpark te Heverlee, het Meerdaalwoud en een oCMt{-bos uit
Kape1len (Glabbeek-Zuurbemde) .

In totaal werden 876 zaailingen bekomen waarvan er in het
najaar nog 841 overbleven. Ze vertegenwoordigen 11 half-sib
farnilies.
De zaailingen werden periodiek en individueel geobserveerd op

hun groeiritmiek. De meeste zaailingen (67 8) vertoonden 3

groeistoten. In slechts 2 Z van de gevallen werd maar 1 groei-
stoot gevormd.

Naast de groeiritmiek werd ook de vorm (vorkvorning) en de

aantasting door de eikemeeldauw (Microsphaera alphitoides) per
groeistoot nagegaan. Slechts 3 Z vertoonde geen merkbare
verschijnselen van meeldauwaantasting.
A1hoewel het hier slechts een eersÈe analyse betreft kunnen we

toch reeds de ruime genetische verscheidenheid binnen eIk
half-sib nakomelingschap , met betrekking tot de gekende

selectiecriteria (tijdstip openen en sluiten eindknop, groei,
vorm, aantal gevormde scheuten, aantasting eikeneeldau!'1, . . . )
vaststellen.
Het aantal individuen dat met deze criteria binnen één half-
sib nakomelingschap kan geselecteerd worden, is uiterst gering
te noemen. Een eerste besluit dat we hieruit kunnen trekken is
dat een reëIe vooruitgang via selectie van eiken slechts
mogelijk zal- zí1n mits massale periodiek verder te zetten
screening van tientallen nakomelingschappen en duizenden
zaailingen.
Herhaling van de verschillende observaties gedurende verschil-
lende groeiseizoenen rnoet ons ook toelaten na te gaan in welke
mate deze genetisch bepaald worden.
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ornwille van het feit dat dit jaar een zeer slecht eikeljaar
$ras, konden geen zaden geoogst worden op de in onze basisver-
zameling opgenomen moederbomen. Al1een in een nieuw geprospec-
teerd bestand (kasteeldomein Poeke) konden ca. 180 eikels,
verspreid over verschillende goede fenotlpen, verzameld wor-
den.

Gezien enerzijds de reeds vermelde genetische diversiteit
welke er tussen de eikennakomelingschappen bestaat en ander-
zijds de huidige aI te geringe kennis van deze genetische
verscheidenheid, is het ten zeerste wenselijk en zelfs noodza-
kelijk een ruime populatie-analyse uit te voeren binnen een

bestaand gemakkelijk toegankelijk bestand dat bovendien vol-
doende groot is, een voldoende aantal bomen telt en v/aarvan de

bosbouwkundige waarde in belangrijke mate erkend wordt.
Een dergelijk bestand werd gevonden in het Egenhovenbos dat
gelegen is in de Dijlevallei op het grondgebied van de gemeen-

ten Heverlee en Korbeek-Dij1e.
Om tot een degelijke populatie-analyse te kunnen komen, dienen
een groot aantal observaties en metingen uitgevoerd te worden.
Het uiteindelijke doel is te komen tot een genetisch hoogwaar-
dig zaadbestand.
Het is duidelijk dat gezien het hier gaat om een traaggroeien-
de boomsoort het gestelde doel slechts op lange termijn en

mits de samenwerking met andere diensten kan bereikt worden.
In een eerste fase werden reeds de bestaande gegevens over het
bestand verzameld en de eerste contacten gelegd met de afde-
ling Land- en Bosbeheer van de K.U.Leuven en de Houtvesterij
Leuven.
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AME,RIKAAI\SE EIK

De in 1990 gestarte vegetatieve vermeerdering via enten van
geselecteerd materiaal werd verder gezeL.

Hierbij werd gebruik gemaakt van maÈeriaal afkomstig van
geselecteerde 5-jarige half-sib zaailingen enerzijds en van de

in het vorige jaar uitgevoerde entingen anderzijds.
De gebruikte half-sib zaailingen werden opgekweekt uit het
zaad geoogst op 5 plus-bomen, geprospecteerd in een gemengd

loofhoutbestand in Waals-Brabant in het najaar '86.
Het andere entmateriaal vertegenwoordigt in totaal I klonen
waarvan 2 afkomsÈig van het hierboven vermelde bestand in
Waals-Brabant, 5 afkonstig uit een nog zeer jong bestand in
Henegouwen en 1 solitair, staande langs de verbindingsweg
Asse-Ternat.
In totaal werden 22L entingen uitgevoerd. fn het najaar konden

er 111 gelukte entingen geteld worden. Hierbij dient vermeld
te worden dat het aantal uitgelopen exemplaren aanvankelijk
hoger lag. In bepaalde gevallen trad er echter korte tijd na

het uitlopen verdroging op. ook trad verlies op door wind-
breuk.
Als onderstam werd gebruik gemaakt van de sedert '87 opge-
kweekte half-sib zaailingen uit I{aals-Brabant.
Zowel de kroon- als Engelse enting werd toegepast.
Het uiteindelijke doel is dat dit verjongd materiaal uitge-
plant wordt in vergelijkende klonenplantingen welke op hun
beurt kunnen uitgroeien tot zaadboomgaarden.

op deze wijze wordt eveneens een basisverzameling van goede

fenotypes aangelegd en worden alzo de goede vertegenwoordigers
in ons land bewaard voor de toekomst.

ïn het voorjaar werden 1-587 eikels uitgezaaid. Deze zaden
werden in het najaar '9O geoogst op 4 plus-bomen in het reeds
vermelde bestand in Waals-Brabant. In totaal werden L4L9
zaailingen, behorende tot 4 half-sib nakomelingschappen,
bekomen. Hiervan bleven er in het najaar nog L4O7 over.
Deze zaailingen werden periodiek en individueel geobserveerd
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op hun groeiritmiek. op te merken valt dat de meeste zaailin-
gen (78 8) 2 groeistoten vertoonden. Bij 7 Z werden 3 groei-
stoten waargenomen. Herhaling van de gedane observaties gedu-
rende verschillende groeiseizoenen moet ons toelaten na te
gaan in welke mate de groeiritmiek genetisch bepaald wordt.
Ook dit jaar werd getracht Èerug zaad te oogsten op de reeds
vroeger geprospecteerde moederbomen. Gezien het slechte eikel-
jaar konden slechts 480 eikels geoogst worden en dit oP één

moederboom te Geraardsbergen.
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ELZEI\{

In het voorjaar werd een deel van het gedurende de voorgaande
jaren geoogste zaad van ÀInus glutinosa en Alnus rubra, recht-
sÈreeks in de koude bakken uitgezaaid.
Het À. glutinosa-zaad werd geoogst op de betere fenotypes die
zich hoofdzakelijk bevinden in de valleien van de verschillen-
de rivieren in het zuiden van het land (Molignée, !{amme,

Ourthe, SOre, Ruisseau de Neufchàteau, Ton, Vire, ... ). Langs
de Ruisseau de Neufchàteau werden reeds zeer mooie exemplaren,
met een omtrek die varieerde van 8O tot 297 clr, gevonden.
Metingen op gevelde bomen leverden volgende commerciëIe volu-
mes z L.2 il3, 1.6 m3, 2 m3 en 2.1 m3. De totale lengte bedroeg
respectievelijk 24 m, 28 m, 26 m en 26 n.
Er werd eveneens gebruik gemaakt van zaad geoogst in de in
1980 aangelegde plantingen op basis van geselecteerde zaailin-
gen (o.a. À. rubra - I{ashington).
Het zaad werd bewaard in de vriezer bij een temperatuur van
18 0C.

In totaal werden ca. 10.000 zaailingen bekomen. Hierbij valt
op te merken dat ook het zaad dat reeds 4 jaar bewaard werd
een hoog kiemingspercentage kende.

PLATAAÀI

In januari werd een eerste proefbeplanting van Platanus occi-
dentalis in de kwekerij aangelegd. Het gaat om in 1986 gestekt
materiaal.
Deze proefbeplanting omvat 104 planten verspreid over 13

klonen.
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TAMME KASTANJE

In de proefbeplanting bestaande uit ca. 14oo zaailingen (1983)

behorende toÈ 26 verschillende half-sib nakomelingschappen,
opgekweekt uit zaad geoogst op de oorspronkelijk geselecteerde
moederbomen van de basisverzameling, werd een eerste selectie
doorgevoerd. Daardoor wordt het aantal zaailingen na dunning
gereduceerd tot een 300-ta1.
Na opeenvolgende dunningen zullen alleen de beste zaailingen
bewaard worden. op die manier kan deze vergelijkende planting
dan ook uitgroeien tot een zaadboomgaard waardoor produktie
van hoogwaardig zaad mogelijk wordt.
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BOOMVORMEÀIDE WILGEÀI

De watermerkziekte veroorzaakt door de bacterie Erwinia sali-
cis heeft zich de laatste jaren sÈerk uitgebreid en heeft de

cultuur van wilgen in ons land in een kritiek stadium ge-
bracht.
Gezien de wilgen op de meestal marginale gronden die ter
beschikking staan van de bosbouw in het Vlaarnse gewest een

zeer belangrijke rol hebben te vervullen, is het onverantwoord
door te gaan met klonen aan te planten welke niet of onvol-
doende bewezen hebben ongevoelig te zijn voor de watermerk-
ziekte. Het is dan ook een absolute noodzaak geworden dat de

selectie van wilgen zich in de eerste plaats richt op het
kweken van E. salicis-resistente klonen beschikbaar voor de
praktijk.
In dit opzicht werden een 1600-ta1 zaailingen, behorende tot
16 half-sib families van S. alba en S.x rubens, eind september
kunstmatig geïnfecteerd met een lokaaI geïsoleerde bacteries-
tam van Erwinia salicis. De zaailingen zí1n het resultaat van
een in april '88 uitgevoerde kunstmatige bestuiving van een

aantal waardevolle klonen. Er werd evenwel geen bloembescher-
ming toegepast waardoor vreemdbestuiving nogelijk b1eef. Toch
mogen we veronderstellen dat de meeste nakomelingschappen
genetisch waardevol zijn.
Naast deze zaailingen werden eveneens een 500-ta1 stekken
(1990) geïnoculeerd. Het gaat om rnateriaal afkomstig van een
2-jarige natuurlijke verjonging te Oudenaarde.
Zowel de stekken als de zaailingen werden in het voorjaar ,9L

teruggesneden. Per plant werden 2 inoculaties uitgevoerd (L/3
en 2/3 planthoogte).

De in l-989 en L990 bekomen full- en half-sib nakomelingschap-
pen werden verder geobserveerd en geselecteerd (botanische
kenmerken, groei, aantasting door Marssonina saIico1a, Melamp-
sora spp. r... ) .

Tabellen 1 en 2 geven een overzicht van de belangrijkste
bekomen nakomelingschappen.
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Voor de gecontroleerde kruisingen werd voornamelijk gebruik
gemaakt van de collectie Oudenaarde omwille van de goede
bosbouwkundige eigenschappen van de moederbomen, welke gese-
Iecteerd werden in een L2-)arige natuurlijke wilgenverjonging
op opgespoten gronden langs de Schelde te Oudenaarde.
De keuze van de geniteurs afkomstig uit de collectie Oudenaar-
de werd verder bepaald door hun vermogen tot bloemvorming in
een jeugdig stadium in de kwekerij (drie groeiseizoenen). De

moederbomen werden, samen met het bos, gekapt in 1986.
Er werden eveneens een 1000-taI half-sibs uit geografisch
verschillende plaatsen opgekweekt.
Het grootste deel van deze half- en full-sibs zullen in L992
in het resistentie onderzoek aangehrend worden.
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Tabel 1 : Overzicht fuIl-sib nakonelingschappen 1989-1990

Geniteurs Q x o

S. ALBÀ x S. ÀLBA

S. FRÀGTLIS x S. FRAGILIS
S. ALBA x S. FRÀGILIS

S. FRÀGILIS x S. ALBA

S.x RUBENS x S. ALBA

S. MATSUDANA ,TORTUOSÀ, x S.

S. FRÀGILIS x S. CAPREA

S. ÀLBÀ

S. x RUBENS

S. FRAGILTS

S. CÀPREÀ

Aantal kruisingen
1989 1990

156
2L5
54

8

5L
1

1

ÀLBÀ

Tabel 2 , Overzicht half-sib nakomelingschappen 1989-1990

Moederboom Àantal families
1989 1990

54
1L
1L
L1


