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SUMMARY
PROBLEMS

IN GROWING

POPLARS

An outline is given of the different branches of poplar research and of
the institutes in the Netherlands where these are carried out
Actual problems in culture, investigated by the Forest Research Station,
are:
Poplar and site. Practice is much interested in the question of the site
requirements of different poplar clones; these, in this respect, show less
differences than generally is assumed. The demands of poplar upon the
aeration of the soil are overestimated. Research on fertilization is in progress; soil analysis and deficiency symptoms are essential means in
research and advisory work.
Establishment of plantations. Important questions are: Planting material,
soil cultivation, dimensions of planting holes and planting distance. Concerning the latter there are quite different opinions and experimental
results. Confusion is caused by the fact that a complex of factors influ"
ences the reaction of poplar to a certain planting distance: clone soil
profile, fertility of the soil, groundwater table, etc. Therefore a general
instruction as to planting distance cannot be given.
Poplar in combination with other cultures. The possibilities of combining poplar culture with other cultures, which give an additional yield and
(or) stimulate the growth of 'the poplars, are not sufficiently applied in
the Netherlands.
Tending of poplar plantations, /n the first years after plantation control
of weeds is indispensable, as these compete in nitrogen to a severe
degree. Pruning problems are studied by a working group, dealing with
experiments on the influence of time of pruning on overgrowing of pruning
wounds and on formation of epicormic shoots, the most profitable pruning
degree, pruning of epicormics, etc.
The production of a good timber. Thanks to a regular contact with
industry, substantial information is obtained as to the quality of poplar
timber wanted by the different factories, and concerning the market
situation of poplar timber.
f

De teelt van een van onze snelstgroeiende houtsoorten, de populier,
staat tegenwoordig in sterke mate in de belangstelling; steeds meer komen
daardoor bepaalde problemen, aan die teelt verbonden, naar voren en
steeds meer wordt door de praktijk aangedrongen op onderzoek van deze
problemen.
Onderzoek, dat betrekking heeft op de eigenlijke teelt van populier,
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wordt uitgevoerd door de afdeling „Teelt van Loofhout" van het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp", Uiteraard komen bij dit teelttechnische onderzoek verschillende vragen naar voren, die, althans voor een
deel, op gespecialiseerd terrein liggen. Z o is het van evident belang dat
voortdurend wordt getracht te komen tot een verbetering van het in de
handel onder N.A.K.B.-plom'be verkochte populierensortiment. Nauw
wordt daarom samengewerkt met een andere afdeling van het Bosbouwproefstation, die van de „Selectie en Veredeling", en aan de andere kant
met de Stichting Verbetering Houtopstanden. De laatste immers zal uiteindelijk moeten beslissen welke van onze selecties in aanmerking komen
voor opneming in het N.A.K.B.^sortiment. Een ieder weet verder hoe
moeilijk, maar ook hoe belangrijk het is de verschillende populieresoorten
en -cultivars te kunnen onderscheiden. Onderzoek naar de mogelijkheden
hiertoe, dat voor een deel op zuiver wetenschappelijk terrein ligt, wordt
uitgevoerd door de afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool. De
afdeling Houtmeetkunde van de Landbouwhogeschool heeft zich belast
met het opstellen van opbrengsttabellen voor populier. Dat de afdeling
„Pathologie" van het Bosbouwproefstation een onmisbare bijdrage moet
leveren tot het bereiken van een teelt van gezonde populieren, zal een
ieder duidelijk zijn.
Met het op de juiste wijze telen van de meest produktieve en meest gezonde populieren is eigenlijk nog niets bereikt, als we niet weten of
het hout later kan worden verkocht en welke eisen daaraan worden gesteld. Het is daarom een „regel" geworden, dat wij ons periodiek op de
hoogte stellen van de mogelijkheden die de verwerking van populierehout levert, en van de eisen en de wensen die in de betreffende industrie
leven. Hiertoe wordt samengewerkt met de afdeling „Economisch Onderzoek" van het Bosbouwproefstation en met het Houtinstituut T.N.O.
te Delft; dit laatste instituut heeft in de laatste tien jaren reeds veel onderzoek naar populierehout verricht.
En nog levert al het onderzoek niet het maximaal bereikbare rendement, als niet voortdurend contact met de praktijk wordt onderhouden,
enerzijds om op de hoogte te blijven van de problemen die daar leven,
anderzijds om de resultaten van het onderzoek zo spoedig als verantwoord is over te dragen.
Er is bij de eigenlijke teelt van populier sprake van verschillende nog
niet onderzochte of in onderzoek zijnde mogelijkheden om de rentabiliteit
te verhogen. Aan de ene kant liggen deze op het gebied van de kostenbesparing, aan de andere kant op dat van de produktieverhoging. Hierna
zullen een aantal van deze mogelijkheden worden omschreven, waarbij
tegelijk de stand van zaken bij het teelttechnische onderzoek tot uiting
zal komen.

1.

Groeiplaatsvraagstukken,

Welke populierecultivar moet onder bepaalde milieu-omstandigheden
worden gebruikt, of, met andere woorden, welke eisen stelt elk van de
bekende soorten en cultivars aan de groeiplaats? Dit is een van de vragen die ons steeds weer in de praktijk worden gesteld. Om een deel van
deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het Bosbouwproefstation al
sinds een aantal jaren proefvelden met verschillende klonen of cultivars
op verschillende bodemtypes, verspreid door het hele land, aangelegd.
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Ook werden, voorzover mogelijk, oude beplantingen, zoals de proefvelden
van de Nederlandsche Heidemaatschappij, in dit onderzoek betrokken.
Men zal begrijpen dat het hier onderzoekingen op lange duur betreft.
Toch kan al worden gezegd, dat een tendens aanwezig is dat de verschillen in groeiplaatseisen van de verschillende cultivars van de Aigeirosgroep kleiner zijn dan algemeen wordt aangenomen; dit zou een bevestiging betekenen van wat in Duitsland is gevonden. Hoe beter de gronden,
waarop men populieren plant, zijn, hoe minder men rekening kan houden
met verschillen in de bodemeisen van de verschillende cultivars. Hierbij
moet worden opgemerkt dat er natuurlijk erfelijk bepaalde groeiverschillen zijn, die op praktisch alle gronden tot uiting komen. Z o is 'Gelrica'
praktisch steeds de snelst groeiende cultivar, die in de handel is.
Een goede vochtvoorziening is voor populier een eerste veréiste. Deze
vochtvoorziening is dermate afhankelijk van het bodemprofiel, dat het onderzoek hiernaar gecompliceerd is. Meer over deze kwestie zal in het
binnenkort in herziene druk te verschijnen Handboek voor de Populierenteelt worden gezegd.
De eisen die populier stelt aan de luchthuishouding, de ,,doorluchting"
van de grond, worden overschat. Dit blijkt wel uit het onderzoek van het
Bosbouwproefstation op de zware, slecht geaereerde komkleigronden,
waar de populier een hoge produktie geeft; hij vertoont hier een goede
beworteling in bodemlagen met een zeer laag luchtgehalte.
Een andere eigenschap van de groeiplaats is vooral van belang in de
kuststreken. Hier is in de praktijk gebleken dat 'Robusta' en 'Heidemij'
beter tegen zeewind bestand zijn dan de andere Aigeiros-cultivars. Veel
perspectief biedt in dit verband een heel andere soort populier, namelijk
Populus canescens, de grauwe abeel, die minder last ondervindt van zee-

Afb.
(A

1. Een 2-jarige beplanting van 'Gclrica', links onbemcst, rechts bemest met
100 gram kalkammonsalpetcr per plant per jaar.
two years old plantation of 'Gelricaleft
not fertilized, right fertilized with 100
grams of calcjumammoniumnitratc
per plant per year).
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Afb. 2. Een proefveld met 'Robusta', 1 jaar na de aanleg. Links niet gewied, rechts
gewied.
(Ortc year old cxpecimental plot of 'Robusta'; establishcd in order to investigate the
influencc o/ weeds on grotvth o[ pop/ar; le[t not weeded. right weed cd).

wind dan de hiervoor genoemde groep populieren. Dit is een van de redenen waarom aan de selectie van deze soort thans veel aandacht wordt
besteed. Een andere reden is dat de abeel ook op drogere gronden bepaalde vooruitzichten biedt.
Veel tijd besteedt het Bosbouwproefstation aan bemestingsonderzoek,
en dit geldt ook voor de populier. Hierbij wordt uiteraard in het veld onderzoek verricht, maar, en dit kan als een belangrijk onderdeel worden beschouwd, door potproeven wordt de onmisbare basis voor het voedingsonderzoek gelegd. Populieren worden in de meeste gevallen op chemisch
rijke gronden geplant, hetgeen inhoudt dat bekalking en fosfaatbemesting
niet vaak nodig zijn. Men zal echter steeds een grondmonster moeten
nemen om dit te verifiëren! Is er namelijk iets niet in orde met de pH of
de fosfaattoestand van de grond, dan kan een beplanting volledig mislukken. W i j wijzen in dit verband alleen al op de zeer grote betekenis van
fosfaat voor de wortelontwikkeling. Van de betekenis van kaliumbemesting in onze populierenteelt weten we nog te weinig; o.a. is de vraag in
onderzoek welke invloed de kaliumvoorziening van populier heeft op de
gevoeligheid voor een belangrijke ziekte, de populiereroest (Melamp-1
sora).
Een zeer belangrijke, teveel onderschatte invloed op de groei van
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populier heeft stikstof. Uit het onderzoek is gebleken dat, overal waar de
grond niet is schoongehouden, voor de populier onvoldoende stikstof aanwezig is. Dit probleem speelt vooral in jonge beplantingen een rol. Jaarlijkse stikstof bemesting, al is het maar 100 g meststof per boom, is voor
een goede groei van de populier althans in de eerste 4 a 5 jaar een vereiste
cultuurmaatregel, tenzij men op een of andere wijze de stikstofconcurrenten, zoals het onkruid, onderdrukt. Hierop komen we nog nader terug.

2. Aanleg van

populierenbeplantingen.

De vraag welk plantsoen men moet gebruiken wordt uitvoerig behandeld
in een ander artikel in dit tijdschriftnummer. Hieruit 'blijkt wel dat men
veelal zwaarder, duurder en meer risico gevend plantsoen gebruikt dan
nodig is. Vaak wordt in de praktijk de vraag gesteld of men het gebruik
van poten wel volledig moet verwerpen. Ook deze kwestie is door het
Bosbouwproefstation in onderzoek genomen. De kwekers verkopèn gecontroleerd plantsoen alleen als bewortelde planten. W i l men dus geplombeerde populieren kopen, en dat is toch wel altijd aan te raden, dan
zou men alleen poten kunnen maken door van deze planten het wortelstelsel af te kappen. Inderdaad kan het gebruik van poten voordelen bieden; men denke maar aan gronden met een in het plantseizoen hoge
grondwaterstand, waar het maken van plantgaten op moeilijkheden stuit.
Maar deze voordelen zijn alleen te benutten op rijke, uitgesproken gunstige populieregronden.

Afb. 3. D c invloed van p H op de groei v a n populier
rechts dezelfde grond bemest tot
(The influence of pH on growth of pop/ar in pots. Left
same soil fertilized to a pH of

in potproeven. Links p H 4,6,
p H 5,4.
soil urith phi 4,6 and right the
5,4J.

In de praktijk maakt men veelal de plantgaten te groot, waardoor de
aanlegkosten aanzienlijk worden verhoogd. Z o moet men voor een plantgat van 100 x 100 x 80 cm 800 dm3 grond verzetten, voor een plantgat
van 60 x 60 x 60 cm slechts 216 dm3, Ons nog niet afgesloten onderzoek
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wijst in de richting dat ook voor 2-jarig plantsoen plantgaten van 60 x
60 x 60 cm voldoende groot zijn, cn dat onder bepaalde omstandigheden,
op goede gronden, met 40 x 40 x 40 cm kan worden volstaan.

Afb. 4. Populieren teelt in combinatie met landbouw.
(Cultivation o/ pop/ar in combination with
agriculture).

Een diepe grondbewerking, vroeger veel toegepast, is tegenwoordig
door de hogere arbeidslonen niet meer rendabel. Men heeft het idee dat
deze diepe grondbewerking gunstig werkt, en eigenlijk nu nog noodzakelijk
zou zijn, doordat daardoor een goede „doorluchting" van de bodem wordt
verkregen. Deze mening berust op een verkeerde interpretatie van de
groeiresultaten. Een diepe grondbewerking heeft namelijk tot gevolg dat
de onkruidvegetatie gedurende langere tijd wordt onderdrukt, en reeds
werd opgemerkt dat dit onkruid een zeer slechte invloed heeft op de groei
van populier doordat deze stikstof gebrek krijgt. Maar dit onkruid kan
men op een goedkopere en doeltreffender wijze bestrijden dan door een
diepe grondbewerking en daarbij toch in de meeste gevallen hetzelfde resultaat verkrijgen. Deze bestrijding kan geschieden door doodspuiten met
chemische middelen, door oppervlakkige grondbewerking, door zwarthouden van de grond alleen om de planten, én door een bepaalde tussenteelt, waarover hierna nog iets wordt gezegd.
Een heel moeilijk probleem is het plantverband. Becking heeft op basis
van proef resultaten geconcludeerd dat de meest rendabele plantafstand in
opstanden 4 x 4 m is, in grensbeplantingen (enkele rijen) waarschijnlijk
2 m, waarbij tijdens de omloop zal moeten worden gedund. Piccarolo en
Herbignat vinden, ook uit proefresultaten, dat 7 x 7 m de juiste plantafstand is, terwijl Bauer 5 x 5 m de meest rendabele beschouwt. Nu is het zo
dat de kronen - en wortelconcurrentie, en dus ook het plantverband, worden bepaald door verschillende factoren, die van geval tot geval, dus ook
bij de verschillende proefobjecten, kunnen verschillen. Ik noem de cultivar
(breed- of smalkronig), het bodemtype (ondiepe of diepe beworteling
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mogelijk), de bemestingstoestand van de grond, de grootte van het bedrijf
(de vraag of men geregeld behoorlijke kwanta dunningshout kan leveren),
de ter plaatse mogelijke afzet en prijzen van het dunningshout enz. Ongetwijfeld zijn deze factoren in het door Becking in zijn publicatie
genoemde proefobject gunstig voor een dicht plantverband; in het bos bij
Emmeloord is de grond rijk, deze staat een diepe beworteling toe, terwijl
de afzetmogelijkheden van het dunningshout voor een bedrijf als dat in
de IJselmeerpolders gunstiger zijn dan bijvoorbeeld voor een kleine populierenteler die in een afgelegen gebied één hectare populierenbos heeft.
Dit wel zeer moeilijke en gecompliceerde vraagstuk blijft al met al een van
de urgente problemen in de populierenteelt.

3. Combinatie van populierenteelt met andere cultures.

Indien men doordrongen is van de betekenis van het zoveel mogelijk onkruidvrij houden van jonge populierenbeplantingen, zal men gaan zoeken
naar de minst kostbare wijze om dit te doen. In dit verband liggen er
mogelijkheden in de combinatie van populierenteelt met andere cultures,
mogelijkheden die bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk en Italië volkomen door
de praktijk zijn aanvaard, maar die in ons land nog te weinig worden benut, al neemt bij ons de belangstelling hiervoor toe. Deze mogelijkheden
zijn juist bij de populierenteelt aanwezig door het relatief wijde plantverband. In de eerste plaats, en dit is een taak van het onderzoek, dient men
zich af te vragen wat men van de tussenteelt, behalve een nevenopbrengst,
moet verwachten. Als men nu weet dat het onkruid een zeer ongunstige
invloed heeft op de groei van populier, zal men uiteraard moeten zoeken
naar die vormen van tussenbeplanting of -bezaaiing die het onkruid onderdrukken of waarbij de grond moet worden schoongehouden.
Ben van de oudst bekende combinaties is die van populier met els.
Vroeger leverde het elzehout nog een zekere opbrengst, tegenwoordig
staat deze niet meer in een goede verhouding tot de kosten van de elzenbeplanting. Uit onderzoekingen van het fiosbouwproefstation is gebleken,
dat de els een zeer goede invloed heeft op de groei van populier, zodra
hij in sluiting is en daarbij de bodemvegetatie onderdrukt; dit kan reeds
één of twee jaren na aanleg van, de beplanting het geval zijn, afhankelijk
van de groei en de plantafstand van de elzen. 'Deze invloed is zo evident,
dat onderzoek wordt gedaan naar mogelijkheden om de kosten van een
elzenbeplanting te drukken» enerzijds door minder elzen per ha te planten,
anderzijds door andere, wortelbroed vormende elzesoorten te beproeven.
Een houtsoort, die vaak in populierenbeplantingen wordt gebruikt, de
wilg, heeft geen gunstige invloed op de groei van populier, maar kan als
snijgriend een zekere opbrengst geven. De vraag hoe groot de slechte invloed op de produktie van de populierenbeplanting is, is in onderzoek.
Er wordt vrij veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de teelt
van de fijnspar voor kerstbomen biedt. Men is dan echter ook gebonden
aan schoonhouden van de grond, daar de fijnspar wel zelf een goede opbrengst kan geven, maar geen gunstige invloed heeft op de groei van populier.
Een voor de hand liggende combinatie, ook al doordat veel landbouwers
*) J. H . Becking. Het plantverband voor populierenopstanden. Ned. Bosb. Tijdschr.
30 (8) 1958 (241—243).
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populieren telen, is die van populierenteelt met een of andere vorm van
landbouw. Het veeweiden in een populierenbeplanting ontmoet, zeker in
de jeugd daarvan, duidelijke nadelen: men moet de populieren beschermen,
terwijl men door schoonhouden om de planten en door stikstofbemesting
de stikstofconcurrentie van de grasmat althans ten dele moet opheffen.
Het eerste bezwaar geldt niet, het tweede wel bij het exploiteren van de
grond tussen de populieren als hooiland.
Tenslotte komen wij tot de meest gunstige combinatie en wel die van
populierenteelt en akkerbouw. Men houdt hierbij de grond geregeld
schoon, waarbij het duidelijk zal zijn, dat een teelt van hakvruchten veel
gunstiger werkt dan die van graan.
Uiteraard is het, tenminste in de jeugd van de beplanting, niet mogelijk
overal populierenteelt, te doen samengaan met een lucratieve tussenteelt.
Maar wel moet er de klemtoon op worden gelegd, dat in ons land deze
mogelijkheden te weinig worden benut, terwijl men zich veelal te weinig
bewust is van het feit dat zonder tussenteelt toch iets aan de onkruidbestrijding in jonge cultures moet worden gedaan.

Afb. 5. Teelt van kerstbomen ïn een populierenbeplanting.
(Cultivation
of Christmas trees in a poplar
stand).
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4, Onderhoud van populier.

Over het onkruidvrij houden van jonge beplantingen is hiervoor reeds
veel gezegd, zodat wij dit hier buiten beschouwing laten.
De belangrijkste onderhoudsmaatregel bij populier is het snoeien. In de
loop van de afgelopen halve eeuw zijn de inzichten in de verschillende
daarmee verband houdende problemen nogal eens veranderd, waarbij
steeds als een tekort wordt gevoeld het ontbreken van op proeven gefundeerde cijfers. Daarom is het gelukkig dat sinds een vijftal jaren een
Werkgroep „Snoeien", waarin praktijk en onderzoek zijn vertegenwoordigd, in ons land de snoeiproblemen onderzoekt. Deze werkgroep verricht
onderzoek naar de tijd waarop moet worden gesnoeid, de mate van snoeien, de wijze van snoeien en de invloed van al deze factoren op de ontwikkeling van waterlot. Uit een onderzoek van het Bosbouwproefstation
bij de industrieën was het reeds gebleken dat ook door bosbouwdeskundigen een te vergaande snoei werd toegepast, en dat een snoei tot maximaal 8 m voldoende is.
Het snoeien van populier moet daarom zo in de belangstelling staan
van iedere populieren tel er, omdat de kwaliteit van het populierehout meer
dan door welke andere technologische eigenschap, wordt bepaald door de
wijze waarop is gesnoeid. Deze uitspraak is gebaseerd op geregeld herhaald contact met de industrieën die populierehout verwerken. Slechts diegene, die in de fabrieken heeft gezien hoe groot het percentage afval bij
de verwerking is, alleen al doordat veel hout verkeerd of niet is gesnoeid,
kan beseffen van hoe overwegend belang een goed onderhoud van elke
populierenstam is.
Iedere houtteler en elke houtteeltkundige onderzoeker moet zich realiseren dat in de bosbouw een grondstof wordt gefabriceerd, en dat hij zich
vanaf de aanleg van een beplanting moet richten op de wensen van de
afnemers van die grondstof. Als dit geschiedt, is ook de populierenteler
verzekerd van duurzame afzetmogelijkheden van in ons land geteeld populierehout.
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II „mosaico" del pioppo. Aldo Corte. Monti e boschi 11 (3) 1960 (127—130).
Corte deelt een en ander mede over een virusziekte in de populieren, zowel bij jonge
als oudere planten in cultures in de Po-vlakte (Pavia, Alessandria en Turijn). W a a r schijnlijk betreft het hetzelfde of een overeenkomstig verschijnsel als dat geconstateerd
in Bulgarije, Jugoslavië en Nederland. Er werden infectieproeven genomen en wel met
positief resultaat bij enkele Italiaanse selecties, maar niet bij de I 214. In een enkel
geval — I C 4 — werd een tot 3 0 % geringere groei vastgesteld. O o k een afbeelding
toont dit duidelijk. In Nederland zullen nu ook dergelijke proeven worden genomen,
waar hier nog geen groeiverschillen werden opgemerkt, wel verschillen in voorkomen
bij de klonen onderling, zoals in Italië nu dus ook werd opgemerkt.
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