Studiekring: de populier

gaande intensieve belasting voor het
milieu, is de produktie van biomassa
als energiebron een valabel alternatief
in vergelijking met andere energiebronnen. Daar er in de Europese Gemeenschap alleen ongeveer 15 miljoen ha landbouwgrond in de nabije
toekomst zullen vrijkomen, door de zogeheten "set aside policy" van de
Europese landbouwministers, biedt
biomassa-produktie een ideaal alternatief en rendabel gebruik voor deze
arealen. Met betrekking tot het milieu
heeft biomassa als energiebron zeker
haar positieve effecten op de globale
C0 2 balans, en daarmee samenhangende gunstige weerslag op het probleem van het serre-effect, voor op andere energiebronnen. Daarenboven
kunnen biomassateelt en intensieve
bosbouw in vergelijking met klassieke
intensieve landbouw als "ecologische
zuivere systemen" bestempeld worden, gezien (1) hun geringere behoefte aan intensieve voeding en bemesting, (2) hun geringer eroderend
effect op de bodem, en (3} de veel
kleinere noodzaak aan het gebruik
van pesticiden en insecticiden.
Teneinde de produktiviteit van bio-

massateelt-systemen, die in essentie
eigenlijk fyto-energieconversie-systemen zijn, te verhogen, dient hun rendement zo optimaal mogelijk te zijn.
Hiertoe is een duidelijk inzicht in de
fundamentele, functionele en structurele determinanten van groei en produktie essentieel. De proces- en
structuurcomponenten die in dit artikel
aan bod kwamen, zijn slechts enkele
van de vele, maar tonen aan dat er
voldoende ruimte is voor veredeling
en selectie van genotypen met een
verhoogd energieconversie-rendement op basis van specifieke individuele produktiedeterminanten.
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De belangrijkste doelstelling van dit boek is het verwerven
van een beter inzicht in een aantal essentiële determinanten van de produktiviteit van populieren {geslacht Populus)
vanuit een genetisch en fysiologisch perspectief. De context die daarvoor werd gekozen, is deze van de korte
omloop biomassa-teeltsystemen, een wijd verspreide
vorm van populicultuur voor de produktie van energie en
vezels. Zowel structurele als functionele componenten van
groei en produktie komen aan bod, en dit op drie organisatorische niveaus, nl. het individuele blad, de takken, en
de gehele plant of boom.

Een gunstige combinatie van verschillende bladfysiologische (als bladgroei en -ontwikkeling, fotosynthese, stomataal gedrag) en kruinstructurele karakteristieken (als bladoppervlakte-index en -duur, tak- en bladoriëntatie) kan de
superieure groei en produktiviteit van geselecteerde en
veredelde hybride populiereklonen verklaren.
Op basis van een verbeterde kennis van de ecofysiologie
en de produktie-determinanten van diverse Populus genotypes wordt in het boek een set van ideotype karakteristieken voor de biomassateelt voorgesteld. Naarmate ons
inzicht in de groei en ontwikkeling, in de ideotype karakteristieken en in variatie in elk van deze kenmerken toeneemt, zullen ook de mogelijkheden toenemen voor de
succesvolle identificatie van vroegtijdige selectiecriteria en
voor het verhogen van de biomassa-opbrengst en het
energetisch rendement van populier.
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Productivity Determinants in Poplar (auteur R. Ceulemans)
verschijnt bij de uitgeverij Thesis Publishers, Amsterdam
en kost ƒ 29,50 (+ ƒ 5,50 port- en verzendkosten).
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