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SUMMARY

A research on the most suitable size of planting holes was carried out on
different soil types and with several poplar clones. Results showed that more
than one year old plants usually need a planting hole of at least 60 x 60 cm.
In general larger holes are needed where the soil is susceptible to drought,
where long, too thin plants are used, where measures are taken for the control
of weeds, the influence of the size of the planting hole is less pronounced. It
is not necessary to make the holes deeper than necessary for fixing the plant
in the soil, if not deeper soil layers must be mixed in the planting hole for
special reasons.
In different experimental plots sets were used, made by cutting off the roots
of the plants and planted with a small auger (5 cm diameter) or pressed in
the centre of 1 m2 of digged soil. This method proved to be a cheap and a
very successful one on moist, clayey soils. It gives bad results on soils which
are susceptible to drought and in the case of clones which are very susceptible
to Dothichiza (e.g. 'Robusta').
Hoewel het machinaal boren van plantgaten toeneemt, zijn velen toch nog
aangewezen op het met de hand graven van deze gaten, waarvan de afmetingen veelal worden bepaald door de inzichten en de ervaring van de teler.
Dit heeft tot gevolg dat plantgaten in grootte nogal eens uiteenlopen. Vaak
worden grote plantgaten gemaakt, bijvoorbeeld 80 X 80 cm of 1 X l m en
60 tot 80 cm diep.
Het lijkt waarschijnlijk dat houtsoort, afmetingen van het plantsoen en
bodemtype bepalend zijn voor de optimale grootte van het plantgat. Met tweeen driejarig plantsoen van onze belangrijkste loofhoutsoort, populier, is een
aantal proeven uitgevoerd met verschillende plantgrootte op een aantal verschillende bodemtypes. Hierbij is tevens de bruikbaarheid van poten onderzocht.
De proefobjecten
A. Beplanting met tweejarige 'Serotina' bij Heusden. Aanleg voorjaar 1959
met lang „slap" plantsoen.
Proefveld met vakken van 9 (3 X 3) bomen met plantafstand 5 X 6 m.
Per vak één behandeling. Proef in drievoud. Bodemprofiel 70 cm zware klei
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op zand. Grondwater op ±: 30 cm in het voorjaar en ± 80 cm aan het einde
van de zomer. Dichte bodemvegetatie van grassen.
Behandelingen: I Plantgat 40 X 40 cm, 50 cm diep
II Plantgat 60 X 60 cm, 60 cm diep
III Plantgat 80 X 80 cm, 80 cm diep
IV Plantgat 100 X 100 cm, 80 cm diep
V Plantgat 80 X 80 cm, 25 cm diep
VI Een oppervlakte van 100 X 100 cm 1 steek diep
gespit.
Bij V en VI is de populier na afkappen van het wortelstelsel als poot ±
70 cm diep gestoken zonder dat vooraf een gat is geboord. Onderaan de poot
is aan weerszijden een reep bast verwijderd.
B. Beplanting met tweejarige 'Heidemij' (zeer lang en „slap" plantsoen)
op een dijk bij Dinteloord. Aanleg voorjaar 1959. Het proefveld bestaat uit
drie rijen, nl. onderaan, middenop en bovenaan het talud van de dijk. Plantaf stand 6 m tussen de rijen, 7 m in de rij. Per 5 bomen van elke rij is een
andere plantgatgrootte gebruikt. Proef in tweevoud. De dijk bestaat uit zand
met een kleidek van 3 a 4 cm; begroeid met grassen.
Plantgatgrootte: I 40 X 40 X 70 cm
II 60 X 60 X 70 cm
III 80 X 80 X 70 cm
IV 100 X 100 X 70 cm
C. Beplanting met vierjarige 'Robusta' en driejarige 'Gelrica' op de kwekerij „De Dorschkamp" bij Wageningen. Gedrongen fors plantsoen. Aanleg
voorjaar 1960. Plantafstand 1,5 m. Een rij van afwisselend 6 'Robusta' en
6 'Gelrica'. Ieder van deze 6 bomen heeft een bepaalde plantgatgrootte. Proef
in vijfvoud. Bodem een grindhoudende, zwak lemige. Bomen geplant in vastgereden pad. Grondwater op ± 15 m. Grond om de bomen onkruidvrij gehouden.
Behandelingen: I Plantgat 30 X 30 cm, 40 cm diep
II Plantgat 40 X 40 cm, 40 cm diep
III Plantgat 60 X 60 cm, 60 cm diep
IV Plantgat 80 X 80 cm, 60 cm diep
V Plantgat 100 X 100 cm, 60 cm diep
VI Een oppervlakte van 1 m 2 één steek diep gespit,
midden daarin een ± 60 cm diep gat geboord met
grondboor (diam. 5 cm) waarin een poot gezet (zie A).
D. Beplanting als C, echter op vrij zware rivierkleigrond bij Wageningen,
met grondwater op
75 cm. Tussenteelt haver.
E. Beplanting met driejarige 'Robusta' bij Gameren. Aanleg voorjaar
1961. Plantafstand 7 X 4 m. Proefveld bestaat uit 3 rijen op 7 m afstand.
Kort, fors plantsoen. Per boom een bepaalde behandeling. Proef in tienvoud.
Bodem een komkleigrond met grondwater op ± 70 cm. In 1962 en 1963 is
resp. 100 en 200 g kalkammonsalpeter per plant gegeven. Bodem verwilderd.
Behandelingen: I Plantgat 40 X 40 cm, 50 cm diep
II Plantgat 60 X 60 cm, 60 cm diep
III Plantgat 80 X 80 cm, 80 cm diep
IV Een oppervlakte van 1 m 2 één steek diep gespit en
een poot geplant (zie A).
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Aanslag en groei van de populieren
In de verschillende proefobjecten werden gedurende enkele jaren metingen
verricht, waarbij ook de uitval werd bepaald.
A. Object Heusden
De resultaten zijn samengevat in tabel 1.
Tabel 1. Aanslag en groei bij verschillende plantgatgrootte
{Results with various dimensions of planting holes; clay soil; too long and thin; 2 years
old plants of 'Serotina', planted in spring 1959).
Object Heusden
Dode of slechte
planten eind 1961
(,Dead plants end 1961)

Plantgat
{Planting hole)
40
60
80
100
80
100

X
X
X
x
X
X

40 X 50 cm
60 X 60 cm
80 x 80 cm
100 X 80 cm
80 X 25 cm. poot (set)
100 cm; poot {set)

Hoogtegroei (cm)
{Height growth)

{%)

1959

1959 t/m 1961

41
17
4
6
11
4

7
10
14
9
8
8

27
65
88
73
75
85

De aanslag is, getuige de zeer slechte groei in het jaar van aanleg, zeer
moeilijk geweest. Er is geen enkele onkruidbestrijding en evenmin een stikstofbemesting toegepast. Zeer opvallend is de grote uitval en de slechte groei
in de eerste drie jaren bij de plantgaten 40 X 40 X 50 cm. Hiermee vergeleken zijn de resultaten met poten zeer goed. De enige verklaring hiervan
kan zijn dat toch tijdelijk een soort „bloempoteffect" bij plantgaten optreedt,
m.a.w. dat de wortels niet gemakkelijk buiten het plantgat komen, waarbij de
kleine plantgaten ongunstig zijn t.o.v, grote plantgaten en t.o.v. het steken
van poten, het laatste gecombineerd met een m 2 spitten.
B, Object Dinteloord
Zie tabel 2.
De sterfte in de onderste rij is bij de plantgaten van 40 cm relatief groot
geweest, die in de hogerstaande rijen zowel bij plantgaten van 40 als van 60
cm; de planten werden gedood door optreden van de bastschimmel Dothichiza
populea. Er is bij de onderste rij een duidelijk groeiverschil tussen enerzijds
de populieren met plantgaten van 40 en 60 cm, anderzijds die met 80 en 100
cm. Waar het profiel droger wordt (rij 2 en vooral 3) is de groei algemeen
Tabel 2. Aanslag en groei bij verschillende plantgatgrootte. Rij 1 onderaan, rij 3
bovenaan talud
(As table 1; row 1 at the bottom, row 2 in the middle, row 3 at the top of the talus of
a sandy dike; very long, thin 2 years old plants of 'Heidemij', planted in spring 1959).
Object Dinteloord
Dode bomen
Hoogtegroei (cm)
(Dead plants)
(Height growth)
Plantgat
(Planting hole)
%
(cm)
eind 1959
eind
1959
1959 t / m 1961
rij 1 rij 2 rij 3 1962
rij 1 rij 2 rij 3
rij 1 rij 2 rij 3
40
60
80
100

X
X
X
X

40
60
80
100

X
X
X
X

70
70
70
70 .

40
10
0
10

100
40
10
10

70
30
10
20

83
43
20
27

11
13
14
16

—

15
17
16

12
17
14
15

88
85
112
100

—
42
55
50

29
41
49
43
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veel minder en zijn de verschillen alleen t.o.v. de plantgaten van 40 cm nog
duidelijk. De bodemomstandigheden bij rij 2 en 3 zijn echter nauwelijks geschikt voor de aanleg van populier.
C. en D. Objecten Wageningen
Met volkomen vergelijkbaar materiaal en op dezelfde wijze is een proef
aangelegd op een vastgereden pad op een droge zandgrond (C) èn op een
lage, vruchtbare, als bouwland gebruikte kleigrond (D). Zie tabel 3. De proef
op kleigrond moest na 1 jaar worden beëindigd; de resultaten hiervan zijn
daarom moeilijk te beoordelen.
Tabel 3, Groei in beplantingen van 'Robusta' en 'Gelrica' op ccn zand- en een kleigrond
bij Wageningen, aangelegd met verschillende plantgatgrootte
(Results with different planting holes on sand and clay; good, 4-years old 'Robusta' and
3-years old *Gelrica' plants,, planted in spring 1960)
Hoogtegroei (cm)
(Height growth)
Plantgat
(Planting hole)

I960
Zand
(Sand)
Rob. Gelr.

30
40
60
80
100
100

X
X
X
X
X
X

30 X 40 cm
40 X 40 cm
60 X 60 cm
80 X 60 cm
100 X 60 cm
100 cm; poot (set)

24
23
27
25
26
—

24
28
31
24
31
22

1960
t/m 1962
Klei
(Clay)
Rob. Gelr.
9
9
12
12
15
—

7
7
6
10
7
4

Zand
Rob. Gelr.
174
149
194
178
201
—

201
203
227
204
208
205

Omtrek
eind
1962
(Circumference)
(cm)
Zand
Rob. Gelr.
26
26
29
27
29
—

26
24
27
26
28
25

Alle poten van 'Robusta' zijn in 1960 wel uitgelopen, maar snel daarna öf
doodgegaan óf ver ingestorven door Dothichiza. De hoogtegroei van de populieren is in het jaar van aanleg op zand duidelijk beter dan op de kleigrond.
Het bleek dat de eerste in het jaar van aanleg een snellere wortelgroei hebben.
Er blijkt verder geen duidelijke invloed van plantgatgrootte op aanslag en
groei te bestaan. Zeer merkwaardig en onverwacht is op de droge, vastgereden zandgrond de goede aanslag en groei van de 'Gelrica'-poten en de goede
aanslag en groei van de bewortelde planten van beide cultivars bij zeer kleine
plantgaten; gezien de resultaten van onderbegroeiïngsproeven (nog niet gepubliceerd) moet worden aangenomen dat het schoonhouden van de grond
hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld.
Een globale tijdopname leerde dat het graven van een plantgat van 40 cm
op zandgrond 5 minuten en op kleigrond 9 minuten kostte. Voor een plantgat
van 60 cm was dit resp. 10 en 32 min., voor een plantgat van 80 cm 16 en
33 min., voor een plantgat van 100 cm 20 en 42 min. en voor het omspitten
van 1 m 2 incl. het planten van een poot resp. 4 en 5 min. Dit zijn getallen
ter oriëntatie die echter bij onderlinge vergelijking een goede indruk geven
van de grote verschillen in tijdsduur. Bij een bepaalde diepte van het plantgat
kost het bij zware gronden weinig of niet meer tijd om het plantgat breder te
maken. Zie bijvoorbeeld de plantgaten van 60 cm ten opzichte van die van
80 cm op kleigrond.
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E. Object Gameren
Zie tabel 4,

*

Tabel 4. Aanslag en groei bij de plantgatenproef in Gameren
(Results with different planting holes; heavy clay soil; good 2-years old plants of
'Robusta', planted in spring 1961)
Hoogtegroei (cm)
(Height growth)

Plantgat
(Planting hole)
1961
40 X
60 X
SO X
100 X

40 X 50 cm
60 X 60 cm
80 X 80 cm
100 cm; poot (se/)

16
22
17
27

1961 t / m 1963
• 194
237
227
219

Van de 10 bomen per plantgatgrootte zijn alleen bij 80 X 80 cm 2 exemplaren niet goed aangeslagen; verder was er geen uitval. De groei lijkt iets
minder te zijn bij plantgaten van 40 X 40 X 50 cm, maar dit verschil is
niet duidelijk.

Conclusies
1. Of bij het gebruik van meerjarig plantsoen een groter of kleiner plantgat
moet worden gebruikt is sterk afhankelijk van de aard van het plantsoen, van
het bodemtype en van de bodembehandeling na het planten. Indien niet te
groot, maar gedrongen fors plantsoen wordt gebruikt en de grond rijk en
vochthoudend is, kan met kleinere plantgaten worden volstaan. In deze gevallen is 60 X 60 cm steeds voldoende. Op gronden waar een voldoende
vochtvoorziening voor populier wordt betwijfeld, en bij gebruik van te lang,
zogenaamd slap plantsoen, gebruike men plantgaten van 80 X 80 cm en
60 k 80 cm diep..Indien men klein, stevig plantsoen gebruikt op gronden die
onkruidvrij worden gehouden of op gronden die kort tevoren als bouwland
zijn gebruikt, verkrijgt men ook bij kleine plantgaten (40 X 40 cm), goede
resultaten. Plantgaten van 40 X 40 cm moeten echter in de meeste gevallen
voor meerjarige planten worden afgeraden.
2. De resultaten bij gebruik van poten zijn zeer verschillend en afhankelijk
van bodem en van kloon. Bepaalde klonen, als 'Robusta' en 'Heidemij' zijn
als onbewortelde plant gedurende de aanslagperiode gevoelig voor Dothichiza (1) en moeten daarom zeker niet als zodanig op zandgronden worden
gebruikt; hun mogelijkheden op kleigronden worden nog onderzocht. 'Gelrica'
kan uitstekend als poot worden geplant.
3. Het plantgat hoeft bij normale profielen niet dieper te zijn dan voor het
vastzetten van de plant noodzakelijk is, tenzij men grond van een diepere
bodemlaag in het plantgat wil mengen. De breedte is veel belangrijker dan de
diepte.
4. Het boren van plantgaten geeft een aanzienlijke tijdsbesparing, terwijl
de aanslag en groei niet minder hoeven te zijn 1 ). Het veelal aangevoerde bezwaar dat geboorde, plantgaten in kleigrond een dichtgesmeerde wand hebben, kan volgens praktijkervaringen worden opgeheven door even de randen
af te steken.
1. H, A. van der Meiden en J. L. F. Overbeek. Mogelijkheden in de keus van populierenplantsoen. Korte mededeling Bosbouwproefstation (42) 1960 en Ned. Bosbouw
Tijdschrift 32 (5—6) 1960 (184—207).

