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In de literatuur is een aantal gegevens en uiÍspraken te vinden over de eisen die door soorten
van de sectie Leuce van het geslacht Populus worden gesteld aan de bodem. Het bosbouwkundig onderzoek in Nederland heeft aan deze soorten beperkte aandacht besteed. De
- vaak slechÍs kwalitaÍiefte omschrijven - eisen aan de groeiplaats, de watervoorziening, de
bodemvruchtbaarheid en de pH, zijn hier samengevat. Tevens is een overzicht gegeven van
het bemestingsonderzoek, het bladanalytische onderzoek en de toepassing van de bladanalyse.

Summary
Soil requirements of Leuce poplars in silviculture are uncompletely known. Minima are
pH(KCl) 3.0 for Populus tremula and Populus x canescens, and 3.5 for Populus alba. Leuce
poplars tolerate total P = 9 mg Pl 100 g. N supply is generally poor on soils with c/N > 34, and
adequate if ClN < 26 à 21. Populus tremula has good growth on soils with soil water supply
class 3-1 (100 -> 200 mm), but not on soils with class 4 (50-100 mm) (classes of the Dutch Soil
Suitability System for Forestry). Criteria for the assessment of mineral nutrient status by folíar
analysis have been tabulated.

1. Inleiding
Leuce-populieren vormen voor het Neder-

2. Natuurlijk voorkomen en

algemene

omschrijving van de groeiplaatsen

landse bosbouwkundig onderzoek in de
laatste jaren het stiefkind van het geslacht
Populus. Toch behoren ze ten dele tot de
inheemse flora (33). De kennis over de bodemeisen van deze populieren kon door
'De Dorschkamp' slechts op enkele onderdelen worden uitgebreid, o.a. door een
groeiplaatseisenonderzoek van diverse

Vaak duidt men deze soort aan als'bodemvaag' (21, 29, 36, 46, 50). Deze aanduiding
blijkt echter betrekking te hebben op het
natuurlijke verspreidingsgebied, maar niet
op de groei. De natuurlijke groeiplaatsen
worden omschreven als'magere' zandgron-

kunstmatige kruisingen van Populus trernu/a (8) en door een pH-trappenproef (11).

den, natte venige gronden, veengronden
(43), kalkrijke duinzandgronden, holtpod-

De uitkomsten van deze onderzoekingen
deden de belangstelling voor de in de literatuur aanwezige gegevens over de bodemeisen van Leuce-populieren - hoe algemeen

2.1. Populus tremula

den, zware leemgronden, rivierdalgronzolgronden, en zand- en veengronden (70).
Op extreme, arme of zure gronden zou de
soort zich kunnen handhaven, maar geen
groei van betekenis hebben (39,44, 45).
Een vegetatiekundige formulering van de

ook geformuleerd - toenemen. Dit artikel
vormt de neerslag van dit literatuuronder-

groeiplaatsen geven Ellenberg (21) en

zoek.

den en berkenbroekgronden beschouwen
als natuurlijke groeiplaatsen, als deze gron-

Voor Nederland is kennis over de groei-

Houtzagers (35), die eiken-berkenbosgron-

canescens en Populus alba van belang. De

den niet te arm en niet te zuur zijn. Dit laatste wijst er op dat gronden met pH-KCl 331lz nog kunnen behoren tot de natuurlijke

Amerikaanse literatuur bevat verwijzingen
naar de groei en de groeiplaatsen van de
meÍ Populus trentLrlo verwante soorten Populus lremuloides en Populus grandidentala. Volgens Houtzagers (36) zijn de eisen
van Populus tremuloides...'... aan bodem
en watervoorziening vrijwel op één lijn te
stellen met die van Populus Íremula'. Deliteratuur over de Amerikaanse Leuce-populieren kan dus worden gebruikt om de
bodemeisen van Populus tremula zo goed
mogelijk te formuleren.

groeiplaatsen van de esp. Het van nature
voorkomen op kalkhoudende gronden
(pH-KCl 2 ca. 6tlz) wordt door Barth (4)
aangenomen, maar door Becker (5) betwijfeld voor Oost-Frankrijk, waar de esp vooral is aan te treffen op gronden met pH-KCl
3tlz-5 à 5tlz, en soms op gronden met pHKCI 5 à 5tlz - 6tlz, maar niet op kalkhoudende gronden.
In Nederland uitgevoerd onderzoek naar
en Nederlandse waarnemingen (2, 6, 30,
48) van het verband tussen de groei van de

plaatseisen van Populus tremula, Populus x

esp en de bodemgesteldheid geven de volgende informatie:
- de esp heeft de beste groei op sterk lemige gronden (17U2-50''/"

-

<

50 pcm)

veengronden, zandgronden, oude bouwlanden en veen-kleiassociaties zijn geschikt
op arme, zure zandgronden (haarpodzol-

gronden en veldpodzolgronden)

is

de

groei van de esp slecht.

2.2. Populus x canescens
De uitdrukking'bodemvaag' wordt behalve voor de esp ook voor de grauwe abeel gebruikt (36, 46). De eisen aan de bodem zouden dezelfde zijn als die van Populus Íremula, of iets hoger (36). De soort komt van na-

ture voor in rivierdalen (40,43 ,70) , en in de
binnenduinen (40, 70). De geschiktheid
van grauwe abeel voor veengronden is omstreden (40,44), maar lijkt meer samen te
hangen met de bodemvruchtbaarheid dan
met de soms lage pH van deze gronden.

2.3. Populus alba
De omschrijving van de groeiplaatseisen in
de literatuur laat wel zeer veel mogelijkheden open. Uitersten zijn Houtzagers (36)
en Mayer (a6) die de soort als bodemvaag
omschrijven, en Schreiner (55) die de maximumeisen van de witte abeel ongeveer ge-

lijkstelt met die van Aigeiros-populieren.
Schreiner (55) trekt in ieder geval de tolerantie van Populus alba tegen arme gronden in twijfel. E,en middenpositie nemen
Houtzagers (36) en Wolterson (70) in, die
duinzandgronden tot de natuurlijke groeiplaatsen rekenen, en verder die gronden of
iets rijkere die de natuurlijke groeiplaatsen
vormen van Populus tremula. Ook rivierda-

len behoren hiertoe (43). Volgens Ellenberg (21) worden sterk zure gronden (pHKCI < 4) van nature door de witte abeel gemeden. Men vindt hem wel op zwak zure
gronden (pH-KCl 4-5 r/z) , en vooral op zwak

zure tot zwak basische gronden (pH-KCl
5112-7).

2.4. Populus tremuloides

en Populus grandidentata
De eerste soort is niet zo bodemvaag als wel
eens wordt verondersteld. Hierop is door
Houtzagers (36) duidelijk gewezen. De na-

tuurlijke groeiplaatsen zijn bij voorkeur

t-t

sterk en zeer sterk lemige gronden (I7tlz-

wordt gebruikt om aan te duiden dat de wit-

50"/" < 50 ptm), en humeuze gronden (32).
De tweede soort is al op zijn plaats op gronden die een leemgehalte (Á < 50 pm) heb-

te abeel droogtetoleranter is dan de

esp

ben van I0-I7% (zwak lemige gronden)

abeel.

(25). De bodemeisen van Populus grandí'
dentata zijn dus iets geringer dan die van

3.4. Populus tremuloides

Populus tremuloides.

3. Watervoorziening
3.1. Populus tremula
Over het algemeen is men van mening dat
de esp het beste groeit op vochtige gron-

den, die niet uitdrogen en waarin het
grondwater in de vegetatieperiode niet te
hoog staat (2,79,55,70). Droge gronden
worden niet verdragen (48, 53, 70), grote
verschillen tussen GLG*) en GHG**) wel
(19), maar hoge grondwaterstanden mogen

niet in de vegetatieperiode voorkomen
(29), hetgeen de gevoeligheid voor stagnerend water verklaart (29 , 43).
De gelijkstelling van de esp met de fijnspar
voor wat de eisen aan het vochtleverend
vermogen van de bodem betreft (53) leidt
tot de conclusie dat gronden met Vl--gradaties (zie (1) voor de betekenis hiervan) 1-3
geschikt zullen zijn voor de esp maar gronden met VL 4 niet meer. Deze conclusie is
ook te trekken uit de resultaten van Nederlands onderzoek naar groeiplaatseisen van
de esp (8). Op gronden met Vl-gradatie 13 bedroeg in jonge beplantingen de j aarlijkse hoogtegroei gemiddeld 1,0-1,3 m. jaar-r,
en op gronden met VL 3 á 4 0,6-1.,0 m.
jaarr (zie ook 3.4).

3.2. Populus x canescens
De uitspraken over de eisen van deze soort
aan de waterhuishouding lopen uiteen.
Men neemt wel aan dat de soort droogteresistent is (resistenter dan Populus alba; 43,
44), of matig droogteresistent (resistenter
dan Aigeiros-populieren; 55), maar ook dat

op droge gronden de grauwe abeel niet
meer op zijn plaats is (a8), en zelfs dat hij
matige tot hoge eisen aan de watervoorziening stelt (19). Stagnerend water (hoge
grondwaterstanden in de vegetatieperiode)

zou worden verdragen (43, 44,56). Ver-

is Populus x canescens ieÍs
droogteresistenter dan Populus tremula, en
zou hij daarom gronden met Vl-gradatie 34 kunnen tolereren.
moedelijk

3.3. Populus alba
Van nature zou deze soort niet op droge,
maar wel op vochtige gronden voorkomen
(21). De eisen aan de watervoorziening
worden matig genoemd (19). Soms ziet

(a3). De indruk bestaat dat de witte abeel
iets droogtetoleranter is dan de grauwe

Onderzoek naar de betekenis van de grondwaterstand gaf als conclusie dat de Amerikaanse esp in zijn natuurlijke verspreidingsgebied duidelijk reageert op de hoogte van
de grondwaterstand. Volgens Stoeckeler
(58) is GLG 100-200 cm -m.v. optimaal, en
neemt de groei bij GLG < 50 en > 250 cm-

.)

GLG

:

Gemiddelde Laagste Grondwater-

**) GHG :

stand
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Gemiddelde Hoogste Grondwater-

lange termijn. Deze indicatie heeft

een

oriënterend karakter, en mag daarom niet
als een strakke norm worden gehanteerd
(Tabel 1).

Stikstofbemesting zou geen groot effect
hebben als de CAl-waarde van de minerale
bovengrond kleiner is dan 24 à 26 (N -oÍ9.>

m.v. sterk af. Het optimumtraject van de
GLG is volgens Wilde en Pronin (68) nog
beperkter, nl. 50-120 cm -m.v.

2,2à2,4%).

Uit een literatuuronderzoek naar de eisen

4.2. Populus x can€scens

van boomsoorten aan de waterhuishouding
(13) valt afte leiden datdeze eisen voor de
Amerikaanse esp ongeveer liggen tussen
die van de beuk en de zomereik. De groei

De omschrijvingen van de bodemeisen zijn
nogal vaag, en lopen uiteen van'lagere eisen dan Populus tremula' (30,44),via'matige tot hoge eisen' (19), tot'vergelijkbaar met

naar 4 sterker af dan bij de zomereik het geval is. Dit wijst op een niet al te grote droog-

balsempopulieren' (24, 29) en'iets minder
dan die van Aigeiros-populieren' (55). Op
venige gronden zou de groei goed kunnen

tetolerantie van Populus tremuloides,

en

zijn (56). Blijkbaar is voor voldoende tot

geeft eveneens een aanwijzing dat Populus
tremula geen geschikte boomsoort is voor
droge grorrden.

goede groei toch wel een minimum van Ptotaal : 13 mg P/100 g (30 mg P2O5/100 g)
vereist.

4. Bodemvruchtbaarheid

4.3. Populus alba

neemt bij de overgang van Vl-gradatie

3

De witte abeel komt volgens Ellenberg (21)
van nature niet voor op stikstofarme gronden. De bodemeisen zijn blijkbaar niet al te
laag (19, 24,29,55). Op arme gronden
krijgt de soort een struikvorm (30). Voor
Populus alba geldt als benadering dat het Ptotaal-cijfer van de minerale bovengrond
minstens 9-13 mg P/100 g zal moeten bedragen voor goede groei.

4.1. Populus tremula
In algemene zin worden de eisen van de esp
aan de bodemvruchtbaarheid matig genoemd (19,24,48, 55), dat wil zeggen lager
dan die van Aigeiros-populieren. Op arme
gronden is de groei slecht (24). Zijn optimum vindt de esp volgens Adema (2) o.a.
op sterk lemige gronden (l7Uz-50"/" < pm).
Uit de onderzoekingen van Bouman (8) in
Nederland en van Schónbach (53) in Finland volgt dat voor goede groei van de esp
het P-totaal-cijfer = 13 mg P/100 g (30 mg

4.4. Populus Íremuloides

en Populus grandidentaÍa
Diverse auteurs (26,32,58,64) wijzen op
het belang van een vrij hoog niveau van bodemvruchtbaarheid voor Populus tremuloides. Yoor goede groei zijn gronden met
een leemgehalte (% < 50 ptm) I1tlz à 30507" een vereiste. Deze gronden hebben als
N-totaal-cijfer 0,04 à 0,08-0,12% (58, 64)
en N-org. 2-7% (ClN29-8).
De eisen van Populus grandidentataliggen
iets lager. Goede groei is vaak al mogelijk
op zware lemige tot sterk lemige gronden

P2O5/100 g) moet bedragen, en voor gemiddelde groei 9 mg P/100 g (20 mg P2O5/100

g). In een natuurlijke verjonging van Populus tremulaop een lemige zandgrond met Ptotaal : 9 mg P/100 g (21 mg PrOy'100 g)
werd soms zeer licht P-gebrek waargenomen. Voor Aigeiros-populieren rekent
men met 18 mg P/100 g (40 mg P2O5/100 g)
als minimum-eis voor goede groei.
De eisen aan de stikstofuoorziening zijn -

Tabel 1 N-org.-waarde van de minerale bovengrond als indicatie voor de N-voorziening van
Table

1

Populus tremula
The value of N-org. of the mineral top soil as an indication of the N supply
Populus tremula

N-voorzienin

gl N

-

s

up p

bodemchemische criteria/so il chemic al cr ite ria

ly

N-org

men dat de uitdrukking 'Trockenpappel'
stand

- slechts in algemene zin te formuleren. Volgens Bouman (8) is op gronden met N-totaal > 0,03
à 0,08% goede groei mogelijk. De gelijkstelling van de eisen aan de N-voorziening
van de esp en de fijnspar (23,53,67) geeït
onderstaande indicatie voor de beoordeling
van de N-voorziening door de bodem op

zoals voor alle boomsoorten

slechtllow
matig-voldoen
goedladequate

(%)

<I,7
del mo de r ate -me

dium

C/N

>34

r,8-2,1

32-27

>2,2-2,8

26-2\

for

(>

10 à 77Ut"/"

>

50

pm) (25)

5. Zuurgraad (pH)
5.1. Populus tremula
De esp tolereert een vrij ruim pH-traject,
en zure gronden (pH-KCl 3-3rlz) worden alleen gemeden als ze arm zijn (21). Voor de

houtteelt zijn gronden met pH-KCl 4,0-6,2
(39) en 3Uz-4 (55) geschikt. In Finland
schijnt de groei slecht te zijn op gronden
met pH-KCI < 3,8 (22,53). Kalkhoudende
gronden (pH-KCl > ca.6tlz) worden goed
verdragen (9).
Nederlands onderzoek geeft enige aanvullende informatie (8). Uit een opname van
diverse groeiplaatsen bleek dat de groei
goed kon zijn (> I m. jaar-r) op gronden
met pH-KCl 3,4-7,7.In een potproef tole-

reerde de esp pH-KCl 3,3, een waarde
waarbij Populus alba en Populus nigra
(maar niet Populus x canescens) afstierven
(11). De groei in deze proef nam bij hoge
pH-KCl-waarden (> 6,5) wat sterker af dan
die van Populus alba, Populus x canescens
en Populus nigra, maar er zijn geen verschijnselen van kalkchlorose (ijzer- of mangaangebrek) waargenomen.

kerijen stelt men het pH-KCl-optimum
op 4-5, omdat op gronden met hogere
pH-KCl-waarden (6-7,3) de groei toch
geringer is (69). Op extreem droge, kalk-

rijke gronden (pH-KCl > 6,2)

kan

kalkchlorose (ijzer- of mangaangebrek)
optreden (66).
Popultts tremuloides vertoont met betrekking tot de pH blijkbaar hetzelfde karakter
als Populus tremula. De soort is kalktolerant, maar de groei is op kalkhoudende
gronden relatief geringer dan bijvoorbeeld
Populus alba en Populus x canes-

*r:""

5.5 Populus grandidentata

5.2. Populus x canescens
De grauwe abeel wordt zuurtoleranter genoemd dan Populus alba (44), en zou van
nature op gronden met pH-KCl 3-4 kunnen

voorkomen, wat voor Popttlus alba niet
meer mogelijk is (21). De soort zo:ud,ezelfde pH-eisen stellen als balsempopulieren,
zodat gronden met pH-KCl > 3Uz à 4 al geschikt zouden zijn. Uit een potproef (11)
volgt de hoge tolerantie van grauwe abeel
tegen lage pH-KCl-waarden: pH-KCl 3,3
werd overleefd.
De hoge tolerantie van de grauwe abeel te-

gen kalk in de bodem (pH-KCl

gegevens ter beschikking, die hieronder
worden samengevat:
- De natuurlijke groeiplaatsen zijn vaak
gronden met pH-KCl 3,4-5,7 (26,32,58,
64), maar gronden met hogere pH-waarden worden niet gemeden.
- Goede groei is mogelijk op gronden met
pH-KCl 3Uz-4 (32). Stoeckeler (58) vond
daarentegen slechte groei op gronden
met pH-KCl 3,6-3,8 en goede groei op
gronden met pH-KCl 4,1-5,0.
- De soort is kalktolerant en groeit goed op
kalkrijke leemgronden (25). Voor kwe-

>

6tlz)

wordt door diverse auteurs vermeld (7, 9,

11,44,52). Goede groei op kalkhoudende
gronden is mogelijk.
5.3. Populus alba
De opvattingen over de pH-tolerantie van
de witte abeel lopen nogal uiteen. Volgens
Ellenberg (21) zo:u de soort van nature

gronden met pH-KCl < 4 mijden. Volgens
Fowells (24) lijkt de soort in zijn pH-eisen
op Aigeiros-populieren, hetgeen eveneens
betekent dat gronden met pH-KCl ( 4 niet
geschikt zijn. Daarentegen komt men ook
de opvatting tegen dat Populus alba zuurresistenter is dan Populus tremula (43, 46)
hetgeen gronden met pH-KCl 3-3rlu voor de
soort geschikt zou doen zijn. Uit een Nederlands onderzoek in een potproef (11)
volgt dat Populus alba minder zuurresistent
is dan Populus tremula, en pH-KCl < 31/z
niet meer tolereert.

5.4. Populus tremuloides
Over deze soort staat een aantal literatuur-

De opgaven over deze soort zijn vrij algemeen. Het pH-KCl-optimum is 4,0-5,2
maar lagere en hogere waarden worden
goed verdragen (25, 57).

5.6. Samenvatting van de pH-eisen van
Leuce-populieren

In Nederland worden tamelijk zure gronden (pH-KCl 3Uz-4) niet meer geschikt geacht voor Aigeiros-populieren, maar wel
voor Leuce-populieren (30). In een internationaal handboek over de populierenteelt (51) wordt meegedeeld dat gronden

met pH-KCl 3,7 à3,8 nog juist geschikt zijn

voor de teelt van Populus tremuloides

en

Populus trenuila. De tolerantie tegen lage
pH-waarden zou van Populus x canescens
het grootst zijn, en van Populus tremulahet
geringst. Populus alba zot een tussenpositie innemen (43). Een samenvatting van de
pH-eisen vindt men in tabel 2.
Een potproef uitgevoerd door De Dorschkamp (11) heeft aannemelijk gemaakt dat
in niet te arme gronden de tolerantie van
grauwe abeel en esp tegen lage pH-waarden tamelijk groot is, en van witte abeel geringer. De uitkomsten van deze proef zijn
samengevat in tabel 3.

6. Bemestingsonderzoek
Bemestingsonderzoek met Leuce-populieren is weinig uitgevoerd. In opstanden van
Populus tremuloides in boreale bossen in

Amerika zijn enkele bemestingsproeven
aangelegd (17,20, 62, 63). Van de uitgevoerde bemestingen met N, P en K had alleen N-bemesting (110 kg N.ha-r) een positief effect op de groei. Dit komt overeen
met resultaten van ander onderzoek in boreale bossen, waar wegens de lage temperatuur de N-mineralisatie langzaam verloopt.
De groei van Populus tremula in een potproef op zure leemgrond werd door N-, P-,
K-, en Mg-bemesting positief beïnvloed
(18). Jonge Leuce-populieren onder geconditioneerde omstandigheden (31, 37) reageerden met een vermeerderde groei op
N-bemesting. Recent afgesloten onderzoek

van 'De Dorschkamp' met varkensdrijf-

mest in beplantingen van Populus alba en
Populus x conescens gaf als resultaat dat op
een matig vochtige heideontginnings zandgrond een gedurende vijfjaar herhaalde bemesting met 33-100 m3. ha'r de hoogte- en

Tabel 2 De betekenis van de pH-KCl van minerale gronden voor de teelt van Leuce-populieren *)
Table

2

The sigtrificance of

pH(KCl) of mineral

Soort

ongeschikt

Species

unsuitable

soils

weinig
geschikt

for silicttlture of Leuce poplars*)
geschikt

optimnaal

suitable

optimal

geschikt
suitable

6rlz-8*

(kans op

struikvorm)/
low suitability
(sometíntes

shrubby
habittts)
Populus tremula
Populus x canescens
Populus alba

*)

<3
<3

3-3Uz

31lz-4

4-6tlz

3-3Uz

31lz-4

4-8

<3tlz

31lz-4

4-4112

4112-8

*)

In veengronden is bij een voldoende minerale-voedingsstoffenvoorziening (P-voorziening!) de pH-tolerantie groter; pH-KCl-waarden 3-4 worden dan vermoedelijk goed getolereerd/

**)

pH tolerance of Leuce poplars on peaty soils ls - at adequate mineral nutrient supply (P
supply) greater; presumably pH(KCl) 3-4 is tolerated.
Op kalkrijke zavel- en kleigronden is geen kalkchlorose te verwachten/
Lime-induced chlorosis is not to be expected on calcareous sandy clay and clay soils.
75

zijn bekend als zinkaccumulatoren (3,

Tabel 3 De invloed van de pH op de overleving en de lengtegroei van Leuce-populieren in
een potproef (11)/
Table 3 Theinfluenceof pHonsurvivalandheightgrowthof Leucepoplarsinapottrial(11)
percentage overlevende planten

relatieve lengtegroei na één groeiseizoen/

na één groeiseizoen/
percentage of surviving plants
after one growing season

relative height growth
after one growing season

pH- Populus
KCI tremula
3,28 33
3,65 22
3,97 22
4,15 78
4,25

4,35
4,65
s10
6,17
6,90
7,99
8,07

100

89
78
56

67
67
67
67

Populus x Populus
canescens alba
0
89

0
0

100

100

89
67

100

100

78
78
100

Populus

Populus x

tremula

canescens

30 *)

9
18

100

90
83

63
80
95

100

83

81

100

87
80
92

1 00

100

1

6l *)

100

89
89

100

100

100

90

89

100

83

86
97
97
98

zink verontreinigde grond als

andere

soorten in een potproef en reageerde positief op bekalking en organische stof
(14).
Over de relatie tussen de mineralenvoorziening door de bodem en de mineralenvoorziening van het blad van Leuce-populieren is weinig bekend. Wel is in een aantal
gevallen het verband tussen de groei, het
optreden van zichtbare gebreksverschijnselen bij het blad, en de bladsamenstelling
van Leuce-populieren onderzocht. Met behulp van deze bladsamenstellingsgegevens
kan men de voorziening met macro-ele-

9I

*) geschatte waarde/estimated value
vooral de diametergroei van beide soorten

van hoge zinkgehalten in het blad is ook
van andere Populus-soorten bekend. De
hoge zinkgehalten vindt men bij bomen
op gronden met een'normale' zinkvoorziening. De bomen zijn ondanks deze hoge zinkgehalten (enkele honderden
mg.kg-l) gezond. Een hoge zinkopname
is echter geen bewijs voor tolerantie tegen hoge zinkgehalten in de bodem. De
esp reageerde even negatief op een met

Populus
alba
0
4
JJ
75
87
84
90
92
00
98
92

90

27). DiÍ verschijnsel van het optreden

stimuleerde. Op deze niet optimaal van water voorziene grond (Vl-gradatie 3 à 3-4)
reageerde Populus alba positiever dan Populus x canescens.
Bekalkingsonderzoek meÍ Populus alba en
Populus x canescens had in een potproef
een positief resultaat (11). Bekalking van
P o p ulus tre mula in een potproef verbeterde
de groei soms wel (11: toename van pHKCI van 3,5 naar 4,1), soms niet (18: toename van pH-KCl van 3,7 naar 5 ,7) . Een bekalkingsproef in een opstand had eveneens
geen resultaat (23).

Tabel 4 Bladsamenstelling van Leuce-populieren als criterium voor de beoordeling van de
minerale voedingstoestand van cultures en beplantingen (gehalten als percentage
van de droge stof van volgroeid zomerblad, in augustus)/
Table 4 Foliar composition of Leuce poplars as criterion for the assessment of míneral nutrient status of young plantations and stands of Leuce poplars (concentration as percentage of dry matter of fully developed summer foliage, in August)

7. Minerale voeding

Populus tremula

boomsoort/
species

-

-

K

maal geldt.

76

Populus tremula en Populus tremuloides

sufficíent

optimaal/
optimum

for

(1,s).)

0,10* *)
0,5

Populus x canescens

(1,4)

1,5

P

0,10

K

(0,4)

(0,13)
0,6

N

(r,4)

P

0,10

K

(0,4)

(

(0,08)

(> 2,8)

0,7-2,3

0,r4-0,47
(à 1,8)

(0,2)
(0,08)

Mg

**)

0,8-1,2

N

Ca

*)

0,6

(0,08)

Mg

t,7-3,2
0,13-0,49

Mg

Ca

Populus alba

1,6 (à2,0)
0,t2
(0,2)

Ca

De kaliumvoorziening neemt af bij hoge
pH-waarden. De eisen aan de K-voorziening zouden vrij hoog kunnen zijn. Uit
Russisch onderzoek (42) volgt als optimale N : P : K-verhouding van het zomerblad (gebaseerd op gehalten van de
droge stof) 100 ll:74, terwijl voor veel
boomsoorten N : K : 100:50aI alsopti-

N
P

Zichtbaar stikstofgebrek wordt weinig of

ren op stikstofbemesting.

insufficient

deficiency

niet waargenomen, evenmin zichtbaar
fosforgebrek. Wel zijn Populus tremula
en Populus tremuloides soorten die op
veel groeiplaatsen positief zullen reage-

onvoldoende/ voldoende/

voor zichtbaar gebrek/
threshold
visual

1.6, 17, 18, 20, 23, 27,

28, 31, 34, 38, 41, 42, 47, 49, 54, 61, 62, 63,
65,66,71). Aan deze publikaties is het volgende te ontlenen:

grenswaarde

value

De literatuur bevat een aantal uitspraken
over de minerale voeding van Leuce-populieren (3, 10, 12, 15,

element/
nutrient

r,5-3,4
0,t6-0,37
0,7-2,2

0,6-2,s
0,17-0,40

1,6-1 ,8

t,8-3,2

(0,13)
0,6

0,17-0,80

(0,2)

0,3-2,6

(>2,s)

0,7-1.,6
0,21.-0,54

Grasondergroei (vooral kweekgras) kan er de oorzaak van zijn dat bij hogere N-gehalten N-gebreksachtige verschijnselen optreden (klein, bleekgroen blad)/
Grass vegetation may cause small and light greenfoliage, but no lowfoliar N concentration

Vermoedelijk P-gebrek als N/P > 15/
Presumably P deficiency if NlP > 15.
): voorlopige waarde/preliminary value

menten (N, P, K, Ca, Mg) enigszins beoordelen (tabel 4).
Een onvoldoende voorziening met sporenelementen komt bij Leuce-populieren weinig voor. De in de literatuur aangetroffen
gegevens hebben bijna altijd betrekking op
situaties van een voldoende voorziening

met Cu, B, Zn, Fe, Mn en Mo. Tabel

5

geeft een overzichtvan deze literatuurgegevens.

Tabel 5 Overzicht van micro-elementgehalten in het blad van Leuce-populieren, waarbij
geen gebreksverschijnselen zijn waargenomen (gehalten als mg.kg-r van de droge
stof van volgroeid zomerblad, in augustus/
Table 5 Foliar micro nutrient concentrations of Leuce poplars, without vísual deficiency
symptoms (concentrations as mg.kgt dry. matter of fully developed summer foliage,
in August)

boomsoort/specles Cu

Zn

B

Fe

Mn

Mo

Populus tremula

349-1501

63-82

66-840

32-t306

0,01-0,18

36-426

47 -51

60-294

2r-934

80-587

1.8-231

t65-2s0

30-739

10,9-16,5

-I1,0

Populus x canescens

5,7

Populus alba

6,4-r7,9

6t-1.411

Populus tremula x

1.65-746

tremuloides*)

*)

De gegevens zijn bedoeld voor aanvullende informatie over Leuce-populieren/
These data are included as additional information for Leuce poplars.
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