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REACTIE VAN POPULIERENSTEK OP FOSFAAT
(EEN O R I Ë N T E R E N D E P R O E F )
door
H. A. V A N DER M E I D E N

Summary:
REACTION

OF POPLAR CUTTINGS
ON
(A preliminary
experiment)

PHOSPHATE

A method was tested to investigate the influence of different nutrients
on root and shoot development of poplar cuttings. Good results were,
obtained using wooden containers (10 X 20 cm and 25 cm high), two
opposite sides of which consist of glass, shielded by plates of fibre board;
both can be removed. Through this glass, the root development daringji
the experiment can be observed. At the end of the experiment a board
(20 X 25 cm) with nails (10 cm long) was inserted into the soil after
removal of one of the glass walls: alter removal} of the container the
whole complex of soil and roots was kept in place by the nails on thé
board. Then the soil was washed out from between the roots; in this way
the roots were kept in rather natural position (see photographs),
The influence of applying phosphate (slags) was investigated: the
results were as follows:
1. Slags, even in small quantities, mixed with the soil considerably
stimulate root and shoot development. By applying thé fertilizer to
only a part of the soil in the container the direct influence of phosphate
on growth and branching of the roots was proved.
2. Placing fertilizer next to unfertilized soil in one box promoted shoot
growth in comparison with mixing the same quantity of phosphate
with the soil in the whole box.
3. Not only total weight of roots but also their distribution along the
cutting influenced shoot growth.
4. Placing phosphate fertilizers in pure bands or nests showed a very
bad effect especially in case of superphosphate.
Een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de eisen, die verschillende populierencultivars (cultuur variëteiten) aan de bodem stellen,
omvat het aanleggen van bemestingsproefvelden op bepaalde groeiplaatstypen.
Het is noodzakelijk, naast het onderzoek in deze proefvelden, in potproeven na te gaan welke voedingsstoffen bij bepaalde gronden de groei
van populier bemvloeden en van welke aard deze invloeden zijn. Deze
proeven bieden, behalve het voordeel van hun korte duur, de mogelijkheid
de factoren die de groei beinvloeden, in verregaande mate te controleren
en eventueel te varieren. Worden hierbij bepaalde tendenzen gevonden,
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dan kan de opzet van de bemestingsproefvelden aanmerkelijk worden
vereenvoudigd. Dit laatste is juist bij populier, die in een betrekkelijk
wijd verband wordt geplant, een groot voordeel, daar het vrij moeilijk is
proefterreinen van voldoende grootte te vinden. De potproeven leveren
dus een basis; hun resultaten kunnen op praktijkschaal worden getoetst.
Verder bieden potproeven, in de vorm zoals hierna wordt beschreven,
het voordeel, dat men naast de scheutontwikkeling de ontwikkeling van
het wortelstelsel kan nagaan.
Daar een oriëntering omtrent de doeltreffendheid van de te volgen methodiek noodzakelijk is, werd in dit eerste onderzoek gewerkt met slechts
één voedingsstof, namelijk fosfaat, en met één cultivar, namelijk Populus
canadensis cv 'Robusta'. 1 ) De gevolgde methodiek is in enigszins andere
vorm reeds meermalen door Goedewaagen bij landbouwgewassen toegepast.
Methodiek
Het gebruikte materiaal bestond uit houten kistjes (afb. l f ) met de
volgende binnenafmetingen : diepte 25 cm, lengte 20 mm, breedte 10 cm.
De breedste zijwanden bestaan uit uitschuifbare glazen platen, waarop
een verdeling is aangebracht door een vierkantennet van witte lijnen
met afstanden van 3 cm. Deze platen zijn aan de buitenkant afgedekt
door eveneens uitschuifbare wanden van hard-board. In de bodem van
het kistje zijn gaten geboord voor weglopen van eventueel overtollig
water.
De grond, waarmee de kistjes werden gevuld, was afkomstig uit de
„Oude Snippert", gelegen op het landgoed van de heer E. W . H. Blijdenstein te Losser, Het betrof een lemige, humeuze zandgrond uit de
laag 0—25 cm met de volgende vruchtbaarheidscijfers :
PH
HjO KC1
5.0

3,9

(mg/100°gagrond) |

Humus

%

4,7
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Door de late vorst in de winter 1955—1956 kon de zeer natte grond
pas half maart worden verzameld en was geen tijd beschikbaar om hem
voldoende te drogen. Daardoor is het mogelijk, dat menging van de
grond niet zodanig heeft plaats gehad als gewenst is. Bovendien werd
Hier Is de nieuwe nomenclatuur voor de popullerenclonen gevolgd, waarover in
een volgend nummer. P. etiramericana is vervangen door P. canadensis.
Red.
Afb. 1. a en b Wortelontwikkeling in serie I, resp. Po en P i
c
Idem in serie III, P0/P2
d en e Idem in serie IV, resp.
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Enkele van de gebruikte kistjes (Serie 1, P s H ) -

Foto 1. a and b Root development in series I, Po and P i
c
Do. in series III, P0/P2
d and e Do. in series IV. p^ and —
f

Some of the containers used (Series I, PsH)«

