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lnlelding 

Zwarte els, A/nus glutinosa (L.) Viii. 

Deze inheemse boomsoort, die voorkomt op de 
vochtige gronden, bepaalt in vele delen van ons land 
het karakter van het landschap. Van de vele voor

beelden noemen we slechts in Drente de omgeving 
van Mantinge en Zweelo, NW-Overijssel, in de Ach
terhoek de omgeving van Lichtenvoorde, op de Ve
luwe de omgeving van Nijkerk en Hoevelaken en de 
Driemanspolder bij Wassenaar. 

De meeste elzewallen en hakhoutbosjes danken 

hun bestaan aan de landbouw. Afhankelijk van de 
afzet en de doeleinden die de boeren met het hout 
voor ogen hadden, werden de elzen om de vijf a vijf
tien jaar afgezet. Veel van de produktiefuncties van 
deze elzewallen en hakhoutbosjes zijn verloren ge

gaan. Voor brandhout en gebruikshout bestaat nog 
nauwelijks belangstelling. Fabriekjes, met name in 

de Achterhoek, die uit het zogenaamde draaihout 
(diameter ca. 10 cm) allerlei gebruiksvoorwerpen zo
als deurknoppen maakten, zijn voor het merendeel 
verdwenen omdat er geen afzet meer was voor hun 
produkten. 

We moeten dus concluderen dat de aanplant van 

els door en voor de boer minder interessant is ge
worden. In sommige delen van ons land is de els uit 
het landschap verdwenen, omdat er een ruilverkave
ling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de Veen
kolonien in de provincie Groningen. 

Landschapsbouwkundigen en natuurbeheerders 
hebben nu de rol van de boeren overgenomen. Ze 
pleiten ervoor om de els voor het landschap te bewa

ren. Als het aan professor Gordon in de Verenigde 
Staten zou liggen, dan zoekt ook de landbouw in de 
toekomst weer zijn toevlucht tot de els. In de V.S. 
werkt hij aan een onderzoekprogramma waarbij de 
mogelijkheden worden bezien om de els als een 
landbouwgewas te telen. Het gaat dan vooral om de 
bladeren die een hoog gehalte aan eiwitten bezitten. 
De elzen zouden moeten worden geteeld in korte 
omloopperioden. Elke drie a vijf jaar zouden ze moe
ten worder1 afgezet en de bladeren en het hout wor
den geoogst. De produktie aan eiwitten zou van de 
els hoger zijn dan die van de conventionele land
bouwgewassen zoals mais. Professor Gordon meent 

ook een afzet voor het geoogste hout te kunnen vin
den, omdat deze brandstof, in grote hoeveelheden 

geleverd, voor bepaalde industrieen In de vraag naar 
energie kan voldoen. Overigens doet hij voorname
lijk proefnemingen met rode els (A.rubra), maar zijn 
gedachten gaan ook uit naar andere elzesoorten zo
als de zwarte els. (mond. med. voorjaar 1976) 

In de bosbouw heeft de els altijd een onderge
schikte rol toebedeeld gekregen. Aanplant van els 

vond meestal in menging met een andere boomsoort 
plaats ( 1, 7 en 10). Een voorname red en voor tussen
beplanting was indertijd de nevenopbrengst van rijs
hout als brandhout en voor waterwerken. De elzen 
werden dan om de drie a vijf jaar afgezet. Zuivere 
aanplanten van zwarte els beslaan meestal maar 
kleine oppervlakten. Een voorbeeld van een mooie 
elzeopstand treffen we aan op het landgoed Singra
ven bij Denekamp. 

Witte els, A/nus incana (L.) Munch. 

Het oostelijk deel van ons land, Twente en de Ach

terhoek, ligt nog binnen het natuurlijk verbreidings
gebied van de witte els (3). Deze meer continentale 

soort stelt minder hoge eisen aan de vochtvoorzie
ning dan de zwarte els. In Nederland is er in enkele 
beplantingen sprake van een manging van zwarte en 
witte els. 

Hartbladige els, A/nus cordata (Lois) Dest. 

Het natuurlijk verbreidingsgebied van de hartbladige 
els wordt in Zuid-ltalle en op Corsica gevonden. 
Deze elzesoort, met zijn leerachtig glimmend blad, 
groeit bij voorkeur op zure tot neutrale gronden en is 
goed bestand tegen zeewind (2, 16). Het Proefstation 
voor de Fruitteelt te Wilhelminadorp heeft goede 
ervaringen met de hartbladige els in windscherm
proeven. Men beschouwt deze soort daar als een 
aanwinst voor het assortiment voor windschermen 

(16). 

2 Herkomstvraagstuk 

Op de zaadoogst en het gebruik van goed genetisch 
uitgangsmateriaal bestaat geen enkele controle. 
Kwekers oogsten kleinere partijen zaad meestal aan 
bomen in hun omgeving die veel zaad dragen. Er be
staat dan het gevaar dat lage bomen en struiken het 

zaad leveren. Grote partijen zaad worden meestal uit 
het buitenland gei'mporteerd. Met name uit Duits
land komt jaarlijks een grote hoeveelheid zaad op de 
Nederlandse markt. In 1975 is 422 kg zaad van zwar
te els uitgezaaid. Ongeveer 75% van ,deze hoeveel
heid was afkomstig uit het buitenland (o.a. Duitsland, 
Belgie, Italia en Hongarije) (9). De kwaliteit van het 
gei'mporteerde zaad zal lang nlet altijd aan - voor 

Nederland - te stellen eisen voldoen en kan ook van 

jaar tot jaar varieren. 
Vooral vroeger trad veelvuldig afsterven van aan-
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geplante elzen op jeugdige leeftijd op. Dit verschijn

sel is in Nederland onderzocht door Susarah Truter 

(14). In Duitsland werd door Munch (18) in 1936 aan

getoond dat dergelijke elzen afkomstig waren van 

zaad gewonnen in de omgeving van Mechelen in 

Belgie, waar deze boomsoort op grote schaal voor 

de export werd gekweekt. Dit elzeras hoorde daar 

van nature niet thuis. In groei en verdere eigen

schappen verschilde het geheel van die van andere 

wel in Belgie thuis horende elzen. Deze uitermate 

slechte herkomst werd gekenmerkt door groot blad 
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Foto 1. 
Zevenenveertig jaar oude 

zaadopstand van Alnus 

glutinosa op het landgoed 

Sing raven. 

Photo 1. 
Seed stand of A/nus gluti

nosa ( 4 7 years old) at the 
Singraven estate. 

en doordat al op zeer jeugdige leeftijd (derde jaarl) 

overvloedlg zaad werd gevormd in de opvallend gro

te elzeproppen. Dergelijke elzen hadden aanvanke

lijk een zeer snelle groei maar deze hield al spoedig 

op. Hun vorm was bijzonder slecht (8, 6). 

In Nederland is tot voor kort weinig aan selectle 

van goede zaadbomen gedaan. Door "De Dorsch

kamp" is in 1974 een inventarisatie en keuring van 

els uitgevoerd. Momenteel zijn alleen de eerder ge

selecteerde herkomsten Singraven en Vragender in 

de Rassenlijst van naald- en loofbomen opgenomen. 



Seide herkomsten komen in dit verslag ter sprake. 

Van de herkomst Vragender worden regelmatig 

door kweker Geessink te Lichtenvoorde planten 

aangeboden. De elzeopstand op het landgoed Sin

graven is - naar ons weten - behalve voor proefdoel

einden niet geoogst. 

Witte els 

De praktijk meldt sterk wisselende resultaten met 

aanplanten van witte els. Behalve aanplant op een 

verkeerde groeiplaats zal de verklaring vaak kunnen 

worden gevonden in het feit dat er veel zaadimport 

plaats vindt uit landen met omstandigheden die niet 

onaanzienlijk van de Nederlandse omstandigheden 

Figuur 1. Vormbeoordellng 
van els. 
Figure 1. Form classification 
of alder. G) ® 

afwijken. Met name ltalie is hier een belangrijke 

zaad leverancier. 

Witte els wordt overigens in Nederland veel min

der geteeld dan de zwarte els (in 1975, 75 kg) (9). 

In Nederland zelf zijn geen zaadopstanden van 

witte els. Er is wel een aantal moederbomen en op

standen geselecteerd die worden getoetst. Nakome

lingen van enkele van de geselecteerde bomen ma

ken deel uit van de hier ter sprake komende proe

ven. 

Hartbladige els 

De teelt van de hartbladige els levert een aantal pro

blemen op. Het kiemingspercentage is over het alge-

@ 

re chi recht, 
knik in de slam 

iets slingerend ie ts sl ingerend, 
knik in destam 

sl ingerend 

® 

gaffel spreidtop 

® ® 

zware zijtak begirinend onder de kroon dubbelstam 

struikvorm 

112: straight; 314: slightly curved; 5: heavily curved; 6: pitch fork; 7: widely spreading branches; 8: heavy lateral branch 
starting under the crown; 9: double stem; 10: bush tree. 
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meen zeer laag, terwijl er in de aangeboden partijen 

dikwijls afwijkende vormen voorkomen. De omvang 

van de teelt is niet exact bekend. 

Het lnstituut voor Populierenveredeiing te Ger

aardsbergen in Belgie heeft zich beziggehouden met 

een veredelingsprogramma voor de hartbladige els. 

Door "De Dorschkamp" is in 1974 een aantal hart

bladige elzen geselecteerd. In dit rapport komen al

leen de resultaten met een aantal Belgische nako

melingschappen ter sprake. 

3 Dael van de proef 

Een aantal Duitse handelsherkomsten van zwarte els 

wordt in proefveiden in de boswachterij Oostereng 

en in Oostelijk Flevoland I getoetst tesamen met de 

Nederlandse herkomsten Vragender en Singraven. 

Tabel 1. Toetsproeven els. 
Table 1. Trials with alder. 

sel.nr. omschrijving/descriptlon 

Alnus glutinosa 

2 landgoed Singraven, Nederland; halfsib fa mi lie 
5 landgoed Singraven, Nederland; halfsib familie 
6 landgoed Singraven, Nederland; halfsib familie 
8 landgoed Slngraven, Nederland; halfsib familie 

10 landgoed Singraven, Nederland; halfsib familie 
12 landgoed Singraven, Nederland; halfsib familie 
13 landgoed Singraven, Nederland; halfsib familie 
14 landgoed Singraven, Nederland; hallsib familie 
15 Spreewald, Duitsland 
16 Niederdeutsches Tiefland, Erdmannshausen, Duitsland 
17 Niederdeutsches Tiefland, Wathlingen, Duitsland 
18 Niederdeutsches Tiefland, Syke, Duitsland 

De zaden van Singraven werden voor vergelijking in 

de proeven gescheiden gehouden per boom, waar

van ze afkomstig zijn. Van twee zwarte elzen in een 

wegbeplanting bij Didam werd eveneens zaad verza

meld en gescheiden per boom uitgezaaid. Een groep 

pianten, ontstaan uit door vrije bestuiving gevormde 

zaden, geoogst van een boom, noemt men een half

sib familie. 

Van drie witte elzen met dezelfde standplaats als 

de moederbamen zwarte els te Didam is zaad verza

meld. Deze halfsib families warden getoetst in de 

proefvelden Oostelijk Flevoland I en ii. Tenslotte 

warden in het proefveld Oosteiijk Flevoland II vijf 

halfsib families van hartbladige els vergeleken met 

een halfsib familie van witte els. 

In dit rapport warden de resultaten van de taets

proeven op tien- en elfjarige leeftijd besproken. 

herhali ngen/ repetitions 

Oostereng 0. Flevoland I 0. Flevoland II

II Ill II Ill IV A B C 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X X X X X 

X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X 

X X X X 

X X X X X X X 

19 Niederdeutsches Tiefland, Uetze (Wienhausen), Duitsland X X 

20 Niederdeutsches Tiefland, Uetze (Uetze), Duitsland X X X 

21 Niederdeutsches Tiefland, Uetze (Gifhom), Duitsland X X X X X X 

33 Vragender, Nederland X X X X 

47 Didam, boomnr. 7, Nederland; halfsib familie X X X 

52 Didam, boomnr. 13, Nederland; halfsib familie X X 

Alnus incana 

43 Didam, boomnr. 3, Nederland; halfsib familie X X 

50 Didam, boomnr. 10, Nederland; halfsib famllie X X X 

51 Didam, boomnr. 11, Nederland; halfsib familie X X 

Alnus cordata 

27 Geraardsbergen, Clubhuis 9, Belgie; halfsib famille X X X 

28 Geraardsbergen, Clubhuls 14, Belgie; halfsib familie X X 

29 Geraardsbergen, Clubhuis 15, Belgie; halfsib familie X X 

30 Geraardsbergen, Clubhuis 16, Belgie; hatfslb familie X X X 

31 Geraardsbergen, Clubhuis 18, Belgie; halfsib familie X X X 
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4 Proefveldgegevens 

Datum van aan/eg 

Oostereng (nabij Wageningen) - december 1966 

Oostelijk Flevoland I en II - april 1968 

Bodemgesteldheid 

Oostereng - noordelijk deel, laarpodzolgrond 

- middengedeelte, akkereerdgrond

- zuidelijk deel, akkereerdgrond op

veen

- Gt voor het gehele proefveld: VII
0. Flevoland I en II - poldervaaggrond in mariene 

klei 

- Lutumgehalte ± 20%

- Gt lV

Hoogtebonitering (Korsun 1966) (11) 

Oostereng klassen 11-111 

0. Flevoland klassen Ill-IV

Plantverband 

Oostereng - 2,00 x 2,00 m vierhoeksverband 

O. Flevoland I en II - 1,30 x 2,00 m vlerhoeksverband

Plantmateriaal 

De Westduitse herkomsten zijn afkomstig van de 

zaadhandel en als zaad via het Staatsbosbeheer 

verkregen. De Oostduitse herkomst Spreewald is 
door bemiddeling van professor J. H. Beckingt 

verkregen van het lnstitut fUr Forst

pflanzenzuchtung te Graupa bij Dresden. Het zaad is 

in de kas te Wageningen tot kiemen gebracht en 

vervolgens tweemaal verspeend, eerst in 

verspeenpannen en daarna in de koude bak. De 

herkomst Spreewald voor het proefveld Oostereng 

was enkele maanden eerder gezaaid dan de andere 

herkomsten en de halfsib families. Voor het 

proefveld 0. Flevoland I is zaad van dezelfde 

zaadmonsters gebruikt. Dit zaad is Mn jaar bewaard 

in een koelruimte v66r het uitzaaien. De zaailingen 

zijn op dezelfde manier verspeend als die voor 

Oostereng. Na Mn jaar zijn ze nogmaals verspeend, 

nu op de kwekerij. Op dat moment zijn tevens de 

eenjarige planten (natuurlijke opslag) van de 

herkomst Vragender ontvangen van kweker 
Geessink te Lichtenvoorde. Deze planten werden 

dus nog Mn jaar doorgeteeld op de kwekerij in 

Wageningen, evenals de eenjarige planten van 

hartbladige els die op dat moment ontvangen 

werden van het lnstituut voor Populierenveredeling 

te Geraardsbergen in Belgie. Hoewel de meeste 

planten op het tijdstip van uitplanten vrijwel alle 

dezelfde leeftijd hadden, zijn ze dus niet alle op 

dezelfde wijze gekweekt. 
Voor de proeven werden uit alle zaaisels de 

kleinste planten (30% van het totale aantal) 

verwijderd. De overige 70% werden systematisch 

bemonsterd en voor de aanleg van de proefvelden 

gebruikt. In Oostereng werd echter Mn herhaling 

met de kleinste planten aangelegd. 

Vakgrootte 

Oostereng - 4 x 4 planten 

0. Flevoland I - 6 x 8 planten

0. Flevoland II - 4 x 5 planten

Proefopzet 

Oostereng - orthogonale proef met drie blokken. 

Acht halfsib families en vier herkomsten komen elk 

in drie herhalingen voor. 

0. Flevoland I - niet-orthogonale proef met vier

blokken.

Vier halfsib families en acht herkomsten van

A.glutinosa en twee halfsib families van A.incana

komen in twee tot vier herhalingen voor.

0. Flevoland II - niet-orthogonale proef met drie

blokken. Vijf halfsib families van A.cordata en Mn

halfsib familie van A.incana komen in twee tot drie

herhalingen voor.

Dunningen 

Deze zijn In principe zoveel mogelijk systematisch 

geweest. 

Oostereng - juli 1974 (± 50% gedund) 

0. Flevoland I en II - juli 1973 (± 30% gedund)

5 Metingen en waarnemingen 

De volgende opnamen zijn verricht: 

Hoogte 

Oostereng op 2-, 4-, 5-, 6-, 8-, 9- en 11-jarige leeftijd 

0. Flevoland I en II op 2-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- en 10-jarige

leeftijd

Dikte 

Voor de dikten gelden de meetcijfers op 1,30 m. 
Oostereng op 5-, 6-, 8-, 9- en 11-jarige leeftijd 

( diametermetingen) 

0. Flevoland I en II op 5-, 6-, 7-, 8-, 9- en 10-jarige

leeftijd (op 5- en 10-jarige leeftijd diameter,

overigens omtrek gemeten)

Vormbeoordeling 

Oostereng op vierjarige leeftijd (een beoordeling "op 

het oog") en op elfjarige leeftijd. 
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0. Flevoland I en II op driejarige leeftijd (een

beoordeling "op het oog") en op tienjarige leeftijd.

Het doel van een vormbeoordeling is de door 

genetische factoren bepaalde vorm vast te stellen. 

Uit de literatuur zijn geen vormctassificaties van els 

bekend. Bij andere boomsoorten zoals eik (5), lariks 

(13) en groveden (4) zijn wet vormbeoordelingen

toegepast. Deze beoordetingen hebben onder

andere als leidraad gediend bij een vormclassificatle

voor de els.

Er zijn tien vormtypen onderscheiden. Elke boom 
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Fote 2. 
Halfsib familie van Alnus 
incana (selectienr. 43) in het 

proefveld Oostelijk Flevo
land I op tienjarige leeftijd. 

Photo 2. 

Halfsib family A/nus incana 
(selection nr. 43) in the trial 

Oostelijk Flevoland I at the 

age of ten. 

heeft een beoordelingscijfer van 1 tot 10 gekregen. 

Naarmate de vorm van een boom slechter is, is een 

hoger cijfer toegekend (zie figuur 1 ). 

Bloei en zaaddracht 

Oostereng: Op vijfjarige leeftijd is een waarneming 

over de zaaddracht en op elfjarige leeftijd zijn 

waarnemingen over bloel/zaaddracht uitgevoerd. 

o. Flevoland I en II: Op driejarige leeftijd is een

waarneming over de bloei en op tienjarige leeftijd

zijn waarnemingen over de btoei en zaaddracht

verricht.
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Figuur 2. Oostereng; hoogte van Alnus glutinosa. 

Figure 2. Oostereng; height of Atnus glutinosa. 

In de inleiding kwam het elzeras bij Mechelen in 

België ter sprake. Deze uitermate slechte herkomst 

werd gekenmerkt door onder andere een 

overvloedige zaaddracht op zeer jeugdige leeftijd. 

Bloei en zaaddracht op jeugdige leeftijd kunnen dus 

aanwijzingen zijn voor een slechte herkomst. Bij de 

waarnemingen zijn de bloei en zaaddracht 

aangegeven in vijf klassen: zeer veel - veel - matig -

weinig - zeer weinig/niets. 

6 Resultaten

6.1 Hoogte 

Oostereng 
Het middengedeelte in het proefve10 Oostereng (ak

kereerdgrond) is duidelijk minder geschikt als groei

plaats voor de zwarte els. Op deze akkereerdgrond, 

waarop blok Il en enkele veldjes van de blokken I en 

111 liggen, bedraagt de gemiddelde hoogte van de 

bomen op elfjarige leeftijd, naar schatting ongeveer 

80% van die der bomen in het noordelijk en zuidelijk 

gedeelte. De zaaisels waarvan twee veldjes in het 

slechte gedeelte liggen zijn dus in het nadeel ten op

zichte van zaaisels met één veldje in het slechte ge

deelte. Voor de verwerking van de meetgegevens is 

daarom een correctie uitgevoerd voor de hoogte

groeicijfers op elfjarige leeftijd (gecorrigeerd voor 

vier herhalingen). In voorgaande jaren is dit nadeel 

voor het middengedeelte van de proef niet gecon

stateerd; een correctie voor deze meetcijfers is dan 

ook niet toegepast. 

In figuur 2 zijn de hoogten tot en met elfjarige leef

tijd uitgezet. De gemiddelde hoogte van de zaaisels 

van zwarte els bedraagt op elfjarige leeftijd 9,89 m. 

De Duitse herkomsten zijn op elfjarige leeftijd over 

het algemeen hoger dan de halfsib families van Sin

graven. Tussen de Duitse herkomsten en de Neder

landse halfsib families bestaan geen significante ver

schillen. 

Oostelijk Flevoland 1 

In dit proefveld zijn wel bodemverschillen maar deze 

lijken de groei (nog) niet te beïnvloeden. 

Figuur 3 laat zien dat de witte els de zwarte els op 

tienjarige leeftijd in hoogtegroei overtreft. De gemid

delde hoogte van de zwarte en witte els bedraagt op 

tienjarige leeftijd respectievelijk 7,60 m en 8.54 m. 

Significante verschillen op tienjarige leeftijd (95% 

betrouwbaarheidsinterval): 
- De halfsib familie witte els Didam (selectienr. 43)

is significant hoger dan alle zaaisels van zwarte els.
- De halfsib familie witte els Didam (selectlenr. 50)

is significant hoger dan de halfsib families van Sin

graven (selectienrs. 12 en 14) en Didam (selectienrs.

47 en 52), en de herkomsten Spreewald (selectienr.

15), Uetze (selectienr. 20) en Gifhorn (selectienr. 21 ).
- De Duitse herkomst Wathlingen (selectienr. 17) is

significant hoger dan de halfsib families van Singra

ven (selectienrs. 12 en 14) en Didam (selectienr. 52).

De Duitse herkomst Wienhausen (selectienr. 19) 

is significant hoger dan de halfsib families van Sin

graven (selectlenr. 14) en Didam (selectienr. 52), en 

de herkomst Spreewald (selectienr. 15). 
- De Nederlandse herkomst Vragender (selectienr.

33) is significant hoger dan de halfsib families van

Singraven (selectienr. 14) en Didam (selectienr. 52),

en de herkomsten Spreewald (selectienr. 15) en Gif

horn (selectienr. 21 ).

Oostelijk Flevoland Il 

Van de halfsib familie witte els (selectienr. 51) zijn 

weinig planten over in het proefveld. Een vergelijking 

van deze halfsib familie met de halfsib families van 

hartbladige els is daarom niet erg betrouwbaar. De 
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gemiddelde hoogte van de hartbladige elzen op tien

jarige leeftijd is 8,55 m. In figuur 3 zijn de hoogten 

van de halfsib families van hartbladige els uitgezet. 

6.2 Hoogtebijgroei 

0ostereng 

In tabel 2 zijn de hoogtebijgroeicijfers van twee tot 

zesjarige leeftijd vergeleken met die van acht- tot elf

jarige leeftijd. De absolute hoogtebijgroeiverschillen 

(cm) staan in kolom I en II, terwijl in kolom Ill en IV

deze verschillen zijn uitgedrukt in een percentage

ten opzichte van een standaardgemiddelde. Het

standaardgemiddelde is bepaald aan vier Duitse

herkomsten (selectienrs. 15, 16, 18 en 21) en twee

Nederlandse halfsib families van Singraven (selec-

Tabel 2. Absolute en procentuele hoogtebijgroelcijfers. 

tienrs. 12 en 14). Deze herkomsten respectievelijk 

halfsib families komen zowel In de proefvelden 0os

tereng als 0. Flevoland I voor. 

0. Flevoland I

Het standaardgemiddelde voor dlt proefveld is be

paald aan dezelfde herkomsten en halfsib families

als voor het proefveld in 0ostereng. De absolute

hoogtebijgroeicijfers voor twee- tot zevenjarige leef

tijd en zeven- tot tienjarige leeftijd staan vermeld in

de kolommen V en VI van tabel 2; de percentages

ten opzichte van de standaard in de kolommen VII

en VIII.

0. Flevoland II

Voor dit proefveld is het standaardgemiddelde van

het proefveld 0. Flevoland I toegepast. Zie tabel 2. 

Table 2. Absolute and proportional height increment figures. 

sel.nr. Oostereng 0. Flevoland I 

II Ill IV V VI VII VIII 

cm cm % % cm cm % % 

2-6 j. 8-11 j. 2-6 j. 8-11 j. 2-7 j. 7-10 j. 2-7 j. 7-10 j.

A. glutinosa

2 495 187 92 111 

5 536 149 100 83 

6 525 208 98 116 

8 509 207 95 116 

10 515 174 96 97 

12 540 199 101 111 451 243 102 100 

13 521 189 97 106 

14 486 197 90 110 438 239 99 98 

15 502 189 93 106 363 308 82 126 

16 584 162 109 91 478 217 108 89 

17 525 183 119 75 

18 536 136 100 76 483 208 109 85 

19 479 254 108 104 

20 413 274 93 112 

21 578 189 107 106 439 251 99 103 

33 504 245 114 100 

47 439 280 99 115 

52 352 327 80 134 

A.incana

43 547 245 124 100 

50 475 266 107 105 

A.cordata 0. Flevoland II

27 522 247 118 101 

28 474 302 107 124 

29 562 243 127 100 

30 491 269 111 110 

31 560 245 127 100 

- Standaardgemiddelde voor kolom I en II resp.: 538 cm en 179 cm 
- Standaardgemiddelde voor kolom Ven VI resp.: 442 cm en 244 cm 

10 



Foto 3. 

Halfsib families van Alnus 

cordata in het proefveld 

. Oostelijk Flevoland Il op tien

jarige leeftijd. 

Photo 3. 

Halfsib families Alnus cor

data in the trial Oostelijk 

Flevoland Il at the age of ten. 

6.3 Selectie op hoogtegroei in de kwekerij 

In het proefveld Oostereng is herhaling 111 geplant 

met de kleinste planten (30% van het totaal) op twee-· 

jarige leeftijd. Onderstaande tabel geeft een over: 

zicht van de gemiddelde hoogten van de drie herha

lingen op verschillende leeftijden. 

De slechte hoogtegroei van herhaling Il op elfjarige 

leeftijd vindt zijn oorzaak in bodemverschillen. De 

vochtleverantie van de laarpodzolgrond is door de 

grotere dikte van de humeuze bovengrond, beter 

dan die van de akkereerdgrond, die een dunnere hu

meuze bovengrond heeft ( 11 ). Voor de groeiplaatsen 

h 2 j. h 4 j. h 5 j. h6j. h 8 j. h 11 j. (niet gecorrigeerd) 

herhaling 1 

herhaling Il 

herhaling 111 

83 308 

82 303 

52 223 

472 638 

462 635 

373 525 

858 

827 

802 

1038 

903 

1027 (cm) 
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Tabel 3. Diameter en diameter ultgedrukt in procenten ten opzichte van standaard-
gemiddelde. 
Table 3. Diameter and proportional diameter deviation from the standard average. 

sel.nr. Oostereng 0. Flevoland I 

II Ill IV V VI VII VIII 

cm cm % % cm cm % % 

06j. 011 j. 06 j. 011 j. 05j. 010 j. 05j. 010 j. 

A.glutinosa
2 5,2 9,9 84 88 

5 5,8 10,2 94 90 

6 5,3 10,5 85 83 

8 5,2 10,3 84 91 

10 5,9 10,8 95 96 

12 5,8 11,2 94 99 2,6 8,3 96 98 

13 5,7 11,2 92 99 
14 5,1 10,9 82 96 2,5 8,8 93 104 

15 7,0 12, 1 113 107 2,1 8,9 78 105 

16 6,5 11,3 105 100 3,0 8,2 111 96 

17 3,7 8,3 137 98 

18 6,0 10,3 97 91 3,2 8,3 119 98 

19 3,0 8,3 111 98 

20 2,2 8,8 81 104 

21 6,7 12, 1 108 107 2,5 8,5 93 100 

33 3,2 8,5 119 100 

47 2,0 8,7 74 102 

52 1,5 8,5 56 100 

A.incana
43 4,2 10,8 156 127 

50 2,7 10,5 100 124 

A.cordata 0. Flevoland II

27 3,4 9,9 126 116 

28 2,7 10,2 100 120 

29 3,6 10,0 133 118 

30 3,2 9,2 119 108 

31 3,5 9,8 130 115 

- Standaardgemiddelden voor kolom I en II resp.: 6,2 en 11,3 cm
- Standaardgemiddelden voor kolom Ven VI resp.: 2,7 en 8,5 cm 

van de herhalingen I en Ill zijn geen verschillen aan 

te geven. 

Op tweejarige leeftijd is het absolute hoogtever

schil tussen herhaling I en Ill 31 cm, terwijl de hoogte 

van herhaling Ill 63% van herhaling I bedraagt. Ne

gen jaar later - op elfjarige leeftijd - is het absolute 

hoogteverschil teruggebracht tot 11 cm. De gemid

delde hoogte van herhaling Ill is dan 99% ten opzich

te van herhaling I. Tot en met zesjarige leeftijd blljkt 

dat jaarlijks de absolute hoogteverschillen tussen 

herhaling I en Ill toenemen; vanaf achtjarige leeftijd 

warden deze verschillen kleiner. 

6.4 Diktegroei 

Oostereng 

Evenals voor de hoogtegroeicijfers is er voor de dia

metercijfers een statistische correctie voor bodem

verschillen uitgevoerd. 

12 

In tabel 3 (kolom I en II) staan de diameters van 

zes- en elfjarige leeftijd. De gemiddelde diameters 

op zes- en elfjarige leeftijd zijn respectievelijk 5,9 en 

10,9cm. 

Significante verschillen bij 95% betrouwbaar

heidsinterval: 

- De herkomsten Spreewald (selectienr. 15) en Git

horn (selectienr . 21) zijn significant dikker dan de

halfsib families van Singraven (selectienrs 2, 5, 6, 8,

10 en 14) en de herkomst Syke (selectienr. 18).

- De herkomst Erdmannshausen (selectienr. 16) is

significant dikker dan de halfsib families van Singra

ven (selectienrs 2 en 5).

- De halfsib families van Singraven (selectienrs 12

en 13) zijn significant dikker dan de halfslb familie

selectienr. 2 van Singraven.

Oostelijk Flevoland I 

De diameters van vijf- en tienjarige leeftijd staan in 
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tabel 3, kolom V en VI. Op tienjarige leeftijd bedraagt 

de gemiddelde diameter van zwarte els en witte els 

respectievelijk 8,5 en 10,3 cm. De twee halfsib fami

lies van witte els (selectienrs 43 en 50) hebben op 

tienjarige leeftijd een significant betere diktegroel 

dan elk der zaaisels van zwarte els. 

Oostelijk Flevoland II 

De gemiddelde diameter van de hartbladige els op 
tienjarige leeftijd is 9,8 cm. Voor de diameters op 

vijf- en tienjarige leeftijd zie tabel 3, kolom V en VI. 

6.5 Diktegroei 

Voor het vergelijken van de jeugdgroei met de latere 

groei hebben we minder groeicijfers ter beschikking 

dan bij de hoogtegroei. In de proefvelden zijn im

mers diktemetingen gedaan vanaf vijfjarige leeftijd. 

Een vergelijking van de bijgroei zoals dat bij de 

hoogtegroeicijfers is gedaan is dan ook niet te ma

ken. We vergelijken nu in het proefveld Oostereng 

op zes- en elfjarige leeftijd en in de proefvelden 0. 

Flevoland I en II op vijf- en tienjarige leeftijd, de per

centages ten opzicht van het standaardgemiddelde. 

Het standaardgemiddelde is het gemiddelde van de 

I Alnus incana IT Al nus cordata 

50 43 30 27 28 31 29 

Tabel 4. Gemiddelde cijfers voor de vorm. 
Table 4. Form, average figures. 

Oostereng 0. Flevoland I 
sel.nr. gem. sel.nr. gem. 

zwarte els zwarte els 
2 3,71 12 3,90 
5 3,43 14 3,62 
6 2,68 15 3,90 
8 3,63 16 4,24 

10 3,66 17 4,27 
12 3,86 18 3,97 
13 3,03 19 4,04 
14 3,73 20 3,95 
15 3,95 21 3,91 
16 4,16 33 3,45 
18 3,96 47 3,88 
21 3,20 52 3,14 

witte els 
43 3,59 
50 3,81 

0. Flevoland II
51 4,30 
hartbladig� els
27 4,86 
28 4,91 
29 4,80 
30 4,90 
31 4,76 
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v1ir zaa1se1s 01e zowel in het proefveld Oostereng als 

0. Flevoland I voorkomen (selectienrs 12, 14, 15, 16,

18 en21).

Oostereng 

De herkomst Syke (selectienr. 18) heeft op elfjarige 

leeftijd een relatief minder goede bijgroei. Van de 

halfsib families valt de goede latere diktegroei van 

selectienr. 14 op. Overigens treden er geen grote 

verschuivingen op. 

De percentages ten opzichte van het standaard

gemiddelde staan in tabel 3, kolom 111 en IV. 

Oostelijk Flevoland 1 

De percentages ten opzichte van het standaardge

middelde staan in tabel 3, kolom VII en VIII. 

Bij de zwarte els is de groep van zes zaaisels met 

de beste diktegroei op vijfjarige leeftijd, de groep 

van zes met de beste diktegroei op tienjarige leeftijd 

e.o. De halfsib familie witte els (selectienr. 43) met de

beste diktegroei op vijfjarige leeftijd, is op tienjarige

leeftijd bijna ingelopen door de halfsib familie selec

tienr. 50.

Oostelijk Flevoland Il 

Het standaardgemiddelde van het proefveld 0. Fle

voland I is ook toegepast voor dit proefveld. De per

centages staan in tabel 3 kolom VII en VIII. Ook bij de 

hartbladige els treden duidelijke verschuivingen op. 

Het dunste zaaisel op vijfjarige leeftijd (selectienr. 

28), heeft op tienjarige leeftijd de beste diktegroei. 

6.6 Vorm 

De waarderingen met cijfer 1, 3 en 5 zijn voor het be

oordelen van de door genetische factoren bepaalde 

vorm, voor ons het belangrijkste (zie fig. 1 ). Bijvoor

beeld een knik in de stam, een spreidtop of een dub

belstam kunnen behalve door genetische ook zijn 

veroorzaakt door mechanische factoren zoals wind. 

Oostereng 

De vorm van de bomen in blok Il is niet duidelijk na

delig beïnvloed door de slechtere groei. Een correc

tie voor de cijfers van de vorm beoordeling is daarom 

niet uitgevoerd. In tabel 4 staan de gemiddelde cij

fers voor de vorm. De vorm van de Nederlandse half

sib families van Singraven is over het algemeen be

ter dan die der Duitse herkomsten. Het grootste per

centage met sterk slingerende stammen (figuur 4, 

cijfer 5) vinden we bij de Duitse herkomsten Erd

mannshausen (selectienr. 16) en Syke (selectienr. 

18). 
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Oostelijk Flevoland 1 

De Duitse herkomsten met een snelle jeugdgroei 

(selectienrs. 16, 17 en 18) hebben een slechte vorm. 

Behalve de slechte stamvorm valt bij deze herkom

sten ook de kroonontwikkeling op (foto nr. 5). De 

kroon is erg open met kromme afhangende takken. 

De vorm van de halfsib families van witte els is 

nauwelijks afwijkend van die van de zwarte els (fi

guur 5). 

Oostelijk Flevoland Il 

Door windinvloeden zijn de stamvoeten van de hart

bladige elzen erg krom en alle in dezelfde richting 

gebogen (foto nr. 3). 

Bij het beoordelen van de vorm is de kromme 

stamvoet buiten beschouwing gelaten. De slechte 

vorm van de hartbladige elzen is af te lezen in figuur 

6 en tabel 4. 

6.7 Bloei en zaaddracht 

Oostereng 

Op vier-, vijf- en elfjarige leeftijd is er veel tot zeer 

veel bloei en zaaddracht waargenomen bij de her

komsten Erdmannshausen (selectienr. 16) en Syke 

(selectienr. 18). Bij de overige halfsib families en 
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Figure 4. Oostereng; percentages per form classification. 



herkomsten zijn de bloei en zaaddracht aangegeven 

als matig tot zeer weinig/niets. 

Oostelijk Flevoland 1 

In dit proefveld is op drie- en tienjarige leeftijd alleen 

veel bloei en zaaddracht waargenomen bij de her

komsten Erdmannshausen, Syke en Wathlingen (se

lectienr. 17). 

Oostelijk Flevoland Il 

Bloei en zaaddracht is hier voor alle zaaisels op drie

en tienjarige leeftijd aangegeven als weinig tot zeer 

weinig/niets. 

Foto 4. 
Nederlandse halfsib families 

van Alnus glutinosa ($in

graven, nrs. 8 en 12) in het 

proefveld Oostereng op elf

jarige leeftijd. 

Photo 4. 

Dutch halfsib families Alnus 

glutinosa (Singraven nrs. 8 

and 12) in the trial at Ooster

eng at the age of eleven. 

6.8 Correlaties tussen moederbomen en 

nakomelingen op tien- en elfjarige leeftijd 

Hoogte 

In het proefveld Oostereng kunnen we de hoogte van 

de nakomelingen op elfjarige leeftijd vergelijken met 

de hoogte van de moederbomen op zesenveertigja

rige leeftijd van het landgoed Singraven (tabel 5). 

Er zou een correlatie bestaan als de rangordegetal

len (enigermate) overeen zouden stemmen. Dit is 

geenszins het geval. Zie figuur 7. 

De geselecteerde moederbomen uit Didam staan 

alle rond een Mariakapelletje. Hoewel de leeftijd van 
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deze bomen niet bekend is, mogen we aannemen 

dat we hier te maken hebben met (bijna) volgroeide 

bomen. Vergelijken we de hoogte van de moederbo

men met de hoogte van de nakomelingen op tienja

rige leeftijd in het proefveld 0. Flevoland, dan blijkt 

dat er geen correlatie bestaat. 

Dikte 
In beide proefvelden bestaat er voor de diktegroei 

een redelijk verband tussen de moederbomen en 

hun nakomelingen op tien- en elfjarige leeftijd. 

Foto 5. 

Duitse herkomst Wathlingen 

(selectienr. 17) in het proef

veld Oostelijk Flevoland I op 

tienjarige leeftijd. 

Photo 5. 

German provenance Wath

lingen (selection nr. 17) in the 

trial Oostelijk Flevoland/ at 

the age of ten. 

7 Discussie 

Hoogte 

De Nederlandse halfsib families van zwarte els blij

ven in hoogtegroei enigszins achter bij de Duitse 

herkomsten. In het proefveld 0. Flevoland I neemt 

de herkomst Vragender voor wat betreft de hoogte

groei een hoge plaats in de rangorde in. Zowel de 

hoogtegroei van witte els als hartbladige els is op 

tienjarige leeftijd aanzienlijk beter dan die van de 
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Foto 6. Vormen van els. Links vorm 1, rechts vorm 5. Photo 6. Forms of alder. Left form 1, right form 5. 
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zwarte els. Bij de witte els is het opmerkelijk dat de 

moederbomen in Didam lager zijn dan de ter plaatse 

aanwezige moederbomen van zwarte els, terwijl de 

nakomelingen van witte els in 0. Flevoland I op tien

jarige leeftijd een veel betere groei vertonen dan de 

zaaisels van zwarte els (tabel 5 en 6). Groeiplaatsver

schillen kunnen hier een rol spelen. 

Hoogtebijgroei 

In het algemeen kunnen we met enig voorbehoud 

stellen dat de zaaisels met de snelste jeugdgroei na

dien zeer sterk terugvallen tussen zeven en tien/elf 

jaar. Bij de zwarte els constateren we bijvoorbeeld 

een duidelijke terugval voor de herkomsten Erd

mannshausen (selectienr. 16), Wathlingen (selec

tienr. 17) en Syke (selectienr. 18). Het omgekeerde is 

van toepassing op enkele langzaam gestarte zaai

sels: selectienrs. 47 en 52 van Didam. De langzame 

jeugdgroei van de halfsib families van Singraven in 

het proefveld Oostereng heeft niet altljd geresul

teerd in een betere latere groei. We moeten er wet 

rekening mee houden dat ondanks de uitgevoerde 

correctie voor de bodemverschillen er sprake blijft 

van een enigszins vertekend beeld. Voor de halfsib 

families selectienrs. 5 en 10 lijkt de statistisch uitge

voerde correctie in het nadeel te werken. 

Selectie op hoogtegroei in de kwekerij 

De derde herhaling in Oostereng is geplant met de 

kleinste planten, in totaal 30% van het totaal van elk 

zaaisel. Op elfjarige leeftijd zijn de verschillen in 

hoogte tussen de derde herhaling en de beide ande

re herhalingen nagenoeg genivelleerd. In een ber

kentoetsproef in de boswachterij Kootwijk doet zich 

hetzelfde verschijnsel voor. De herhaling met de 

kleinste planten op tweejarige leeftijd heeft op 

twaalfjarige leeftijd de beste hoogtegroei. (De berk 

behoort evenals de els tot het geslacht der Betula

ceae). Het lijkt derhalve niet zinvol bij els (en berk) 

een strenge positieve selectie op hoogtegroei in de 

kwekerij uit te voeren. 

Dikte 

Bij de diktegroei doen de Nederlandse halfsib fami

lies van zwarte els niet onder voor de Duitse herkom

sten. De beste diktegroei bij de zaaisels van zwarte 

els in de proefvelden Oostereng en 0. Flevoland I 

constateren we voor de herkomst Spreewald. Even

als dat voor de hoogtegroei gold, is ook de dikte

groei van de halfsib families van witte en hartbladige 

els veel beter dan die van de zwarte els. 

Schmidt-Vogt (12) vergeleek op negenjarige leef

tijd bij een aantal herkomsten onder andere de 

hoogtegroei, de diktegroei en de ontwikkeling van 

het wortelstelsel (wortelgewicht). Enkele herkomsten 

met een goede hoogtegroei ontwikkelden een slecht 

wortelstelsel en omgekeerd. Er bestond een redelijk 

positief verband tussen de ontwikkeling van het wor

telstelsel en de diktegroel. 

Diktebijgroei 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de hoogtebljgroei. 

De herkomsten met een goede jeugdgroei voor de 

hoogte en de dikte vallen later terug. 

Vorm 

De Duitse herkomsten hebben weliswaar een iets 

betere hoogtegroei op tien- en elfjarige leeftijd dan 

de Nederlandse halfsib families, maar hun vorm is 

slechter. 

De vorm van de hartbladige elzen is veel slechter 

dan die van de witte en zwarte elzen. 

Bloei en zaaddracht 

Veel bloei en zaaddracht hebben we tot elfjarige 

leeftijd alleen waargenomen bij de herkomsten Erd

mannshausen, Wathlingen en Syke. 

Van de kenmerken die zijn beschreven voor het 

elzeras bij Mechelen (zie Herkomstvraagstuk) vin

den we er veel terug bij de herkomsten Erdmanns

hausen, Wathlingen en Syke. De snelle jeugdgroei 

en latere terugval, de slechte vorm en de bloei en 

zaaddracht op jeugdige leeftijd zijn indicaties dat we 

voor Nederland met slechte herkomsten te doen 

hebben. Van afsterven op jeugdige leeftijd is even

wet nog niets gebleken. 

Gezien de snelle jeugdgroei kunnen deze her

komsten mogelijk nog eens van belang zijn voor de 

teelt in korte omloopperioden. 

In de inleiding is er reeds op gewezen dat de kwa

liteit van het ge"
f

mporteerde zaad van jaar tot jaar 

kan verschillen, omdat men niet steeds van dezelfde 

bomen zal oogsten. 

Een eizebroek in Duitsland beslaat vaak vele hon

derden hectaren. We kunnen ons dan ook afvragen 

in hoeverre de meetresultaten van de getoetste her

komsten representatief zijn. Bij de her.komst Spree

wald kunnen we wel spreken van een representatie

ve bemonstering, omdat hier het zaad dat op het wa

ter drijft wordt verzameld (mond. med. prof. J. H. 

Becking). 

Het verdient de voorkeur zaad van goedgekeurde 
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Figuur 7. De hoogte van de moederbomen op 47-jarige 

leeftijd op het landgoed Singraven en van de nakomellngen 

op 11-jarige leeftijd in het proefveld Oostereng. 

Figure 7. Height of P trees (47 years old) at Singraven 
and of their progenies in the Oostereng trial at the age 

of 11. 
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Figuur 9. De diameter van de moederbomen blj Didam en 

van de nakomelingen op 10-jarige leeftijd in het proefveld 

Oostelijk Flevoland. 

Figure 9. Diameter of the P trees near Di dam and of their 

progenies at the age of 1 O in the Oostelijk Flevoland trial. 
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Figuur 8. De hoogte van de moederbomen bij Didam en 

van de nakomelingen op 10-jarige leeftijd in het proefveld 

Oostelljk Flevoland. 

Figure 8. Height of the P trees near Di dam and of their 

progenies at the age of 10 in the Oosteliik Flevoland trial. 
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Figuur 10. De diameter van de moederbomen op 47-jarige 
leeftijd op het landgoed Singraven en van de nakomelingen 

in het proefveld Oostereng op 11-jarlge leeftijd. 

Figure 10. Diameter of the P trees at the age of 47 and of 

their progenies at the age of 11 in the Oostereng trial. 



Tabel 5. Hoogte en rangorde van de moederbomen op 46-jarige leeftijd en van de nako

melingen op 11-jarige leeftijd. 

Table 5. Height and order of the P-trees at the age of 46 and of their progenies at the age of· 
11. 

Sing raven Oostereng 

selectienr. h. moederbomen rangorde h11j./y rangorde 

selection (m) P trees order (cm) order 

2 22.2 5 932 8 

5 22.9 2/3 962 6 

6 20.7 7 1001 2 

8 20.4 8 972 5 

10 23.1 1 974 4 

12 22.8 4 1018 1 

13 22.9 2/3 980 3 

14 21.5 6 937 7 

Tabel 6. Hoogte en rangorde van de moederbomen en van de nakomelingen op 10-jarige 

leeftijd. 

Table 6. Height and order of the P trees and of their progenies at the age of 10. 

Didam 0. Flevoland

selectienr. h. moederboom rang- h 10 j./y (cm) rang-

selection P tree 
(m) 

43 16.1 

47 19.6 

50 16.6 

51 17.4 

52 17.3 

zaadopstanden in Nederland onder controle te oog
sten. De aanzet tot een uitbreiding van hat aantal 
zaadopstanden is in 1974 gegeven (zie Herkomst
vraagstuk). Een volgende stap tot verbetering van 
het genetisch uitgangsmateriaal kan de aanleg van 
een zaadtuin zijn. Weisgerber (15) toetste daartoe 
nakomelingen van geselecteerde moederbomen en 
zaaisels van gecontroleerde kruisingen (tussen ge
selecteerde bomen) met enkele herkomsten van 
zwart els. Op zevenjarige leeftijd was de hoogtegroei 
van de meeste halfsib families en van alle zaaisels 
van gecontroleerde kruisingen bater dan die van de 
herkomsten zwarte els. Gezien de leeftijd van deze 
proefopzetten mogen evenwel nog geen definitieve 
conclusies worden getrokken. 

8 Samenvatting 

- Bij de zwarte els vertoont de Nederlandse her
komst Vragender gunstige eigenschappen ten aan
zien van hoogte-, diktegroel en vorm. De hoogte
groei van de Nederlandse halfsib families van Sin
graven en Didam blijft (nog) enigszins achter bij het
gemiddelde. Diktegroei en vorm van deze zaaisels
zijn over het algemeen goad. De vorm van de Duitse

orde orde 

order order 

5 

1 
4 

2 

3 

887 1 

760 3 

821 2 
�-. 

729 4 

716 5 

herkomsten is slechter dan die van de Nederlandse 
zaaisels. De Oostduitse herkomst Spreewald valt op 
door zijn goede diktegroei, terwijl ook de vorm rede
lijk is. 

Enkele Duitse herkomsten (Erdmannshause'h, 
Wathlingen en Syke) vertonen na een relatief snelle 
jeugdgroei tot ongeveer zevenjarige leeftijd, een te
rugval. Deze herkomsten zijn verder gekenmerkt 
door een slechte vorm, geringe diktegroei en veel 
bloei. 

Het verdient de voorkeur zaad van goede Neder
landse herkomsten te gebruiken. Om voor de toe
komst in deze behoefte te kunnen voorzien is h�t 
veredelingsprogramma voor de zwarte els van "De 
Dorschkamp" er sinds enige jaren op gericht door 
middel van selectie en toetsingen zaadwinningsob
jecten aan te wijzen en te creeren. 
- Op tienjarige leeftijd is de gemiddelde hoogte-,
en diktegroei van de getoetste zaaisels van witte en
hartbladige els aanzienlijk beter dan die van de zaai
sels zwarte els. Hat lijkt zinvol meer aandacht te be
steden aan de teelt van witte en hartbladlge els. Ge
bruik van goad genetisch uitgangsmateriaal is ee.n·
vereiste. Daartoe is hat nodig t)et aantal toetsproe
ven voor witte en hartbladige els uit te breiden.
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Tabel 7. Diameter en rangorde van de moederbomen op 46-jarige leeftijd en van de 
nakomelingen op 11-jarige leeftijd. 

Table 7. Diameter and order of the P trees at the age of 46 and their progenies at the age of 11. 

selectienr. Singraven Oostereng 

0 46 j./y (cm) rangorde 0 11 j./y (cm) rangorde 
selection order order 

2 26.5 8 9.9 8 

5 31.5 5 10.2 7 

6 27.0 7 10.5 5 

8 30.5 6 10.3 6 

10 32.5 4 10.8 4 . ;. 

12 34.5 3 11.2 1/2 

13 35.0 2 11.2 1/2 

14 44.0 10.9 3 

Correlatiecoefficient: 0,6429 

Tabel 8. Diameter en rangorde van de moederbomen en van de nakomelingen op 10-ja
rige leeftijd. 

Table 8. Diameter and order of the P trees and of their progenies at the age of 10. 

Didam 0. Flevoland 

sel.nr. lil moederboom (cm) rangorde 010 j./y 

P tree order 

43 42.0 1/2 10.8 

47 40.5 4 8.7 

50 41.0 3 10.5 

51 42.0 1/2 9.6 
52 37.5 5 8.5 
Correlatiecoefficient: 0,7242 

- Selectie op hoogtegroei op twee- a driejarige

leeftijd in de kwekerij heeft geen zin.

- Tussen de hoogten van de moederbomen zwarte

en witte els en de hoogten van hun nakomelingen op

lien- en elfjarige leeftijd bestaan geen correlaties. Er

is wel een redelijke positieve correlatie tussen de di

ameter van de moederbomen en de diameter van

hun nakomelingen op tien- en elfjarige leeftijd

(r=0,7242 en r=0,6429).
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10 Summary 

Seed companies import about 75 per cent of their 
annual needs of alder seeds from abroad, especially 
from Germany and Belgium. Which of the foreign 
provenances are most suitable for our country, and 
do suitable provenances exist in the Netherlands? 
This question is important because in the past, 
alders from certain provenances have died young 
from unknown causes (Munch 1936, Truter 1947). 

This report gives the results of three trials carried 
out with ten- and eleven-year-old trees of A/nus 
glutinosa, A. incana and A. cordata. In the trials at 
Oostereng (near Wageningen) and Oostelijk F/evo
land I (Lake /Jssel Polders) a number of German 
provenances (seeds received from seed-dealers) 
were compared with some Dutch provenances and 
halfsib families of A. glutinosa (Table 1 ). In addition, 
the results of some Dutch ha/fsib families of A. 
incana in the trial at Oostelijk Flevoland I were 
compared with those from A. glutinosa progenies. In 
the third trial at Oostelijk Flevoland II, five halfsib 
families of A. cordata (received as one-year-old 
plants from Ir Steenackers, Belgium) were tested, 
together with a Dutch ha/fsib family of A. incana. 
(Another trial, at Hees, mentioned in Koster's publi
cation (1971) has since been cleared away because 
of lack of space in the nursery.) 

In the trials, height and diameter were measured 
every year or once in two years. The shape of each 
tree was assessed and given a grade from 1 to 10 
(Figure 1 ). Finally, flowering and seed production 
characteristics were classified as: very much; much; 
moderate; little; or very little/nothing. 

A. glutinosa trees from the Dutch provenance
Vragender showed favourable properties of height, 
diameter growth and shape. The growth in height of 
the Dutch halfsib families from Singraven and Didam 

was below average. In general, the diameter growth 
and shape of these progenies were good. Trees from 
the East German provenance Spreewa/d were note
worthy because of their excellent diameter growth 
and good shape. The shape of alders from the West 
German provenances was poorer than the Dutch 
progenies. Alders from some of these provenances 
(Erdmannshausen, Wath/ingen and Syke) slowed 
down in growth considerably after a fast-growing 
period lasting approximately the first seven years. 
These trees were characterized by poor shape, slight 
diameter growth and profuse flowering. 

In the past, there was very little breeding and 
selection of A. glutinosa stands. For this reason, "De 
Dorschkamp" started a selection and breeding pro
gramme for A. glutinosa a few years ago. 

At the age of ten years the mean height and 
diameter growth of the tested progenies of A. incana 
and A. cordata were much better than those of the A. 
glutinosa progenies. It therefore seems worth paying 
more attention to breeding A. incana and A. cordata. 

In the trial at Oostereng, one replicate was laid out 
with the shortest two-year-old plants (30 per cent of 
the total number). Until the trees were approximately 
eight years old, the absolute height differences 
between this replicate and the one planted with the 
tallest two-year-old plants increased; thereafter they 
gradually decreased. At the age of eleven, the 
differences were all but levelled. This leads to the 
conclusion that selection in the nursery at the age of 
two or three years is senseless. 

There were no positive correlations between the 
height of the parent trees and the height of their ten
and eleven-year-old progenies. But a positive corre
lation was found to exist tor the diameter of the 
parent trees and the diameter of their progenies at 
the age of ten and eleven (r= 0, 7242 and 
R = 0,6429). 
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