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Wortelontwikkeling bij jonge Aigeiros-, Leuce- en Tacamahaca-populieren t)

Probleemstelling

In de laatste jaren is de teelt van populier in Duitsland aanzienIijk uitgebreid. Her gebruik van soorten uit de sectie Leuce
(P. alba, P. tremula en P. x canescens) en van soorten en rassen
uit de sectie van de balsempopulieren (vooral de Stout- en
Schreiner-kruisingen'Oxford','Rochester' en'Àndroscoggin' en
enkele selecties van de Noordamerikaanse soort P. trichocarpa)
heeft geleid tot de aanleg van proefvelden en ook tot bepaalde
teeltmethoden op andere gronden dan die welke voor de aanplanr van Áigeiros-populieren in aanmerking komen. Door de
bovengenoemde soorten is namelijk het aantal groeiplaatsen,
geschikt voor de populiereteelt, groter geworden.
Het feit dat op de kwekerijen de populieren gescheiden naar
klonen worden gekweekt, maakt een betere besrudering van her
gedrag van de verschillende cultivars mogelijk. Vooral proefvelden die systematisch onder verschillende klimatologische en
bodemkundige omstandigheden zijn aangelegd, geven een goed
inzicht in de verschillen in gedrag russen verschillende secries,
soorten en klonen van populieren, die daarin met elkaar worden
vergeleken.

In het grote aantal

tieve wortels 2) ontwikkeld, dat geen vrees hoeft re bestaan voor
een tekort in de vochwoorziening van de planten (fig. 1).
De wortelontwikkeling bij de balsempopulier'Androscoggin' in
het turf/zandmengsel verloopt echter ongeveer gelijktijdig met
de bladontwikkeling (ÍiS. 2). Het is duidelijk dat deze situatie
aanzienlijk grotere gevaren met zich meebrengt. Bij bovengrondse beschadiging van de planten, bijvoorbeeld door voorjaarsvorst, door vroegtijdige ernstige insektenschade aan her
blad, door wildschade, is het nog maar zwak ontwikkelde wortelstelsel niet in staat te voldoen aan de hogere eisen die daaraan worden gesteld als gevolg van die schade, remeer daar vertraging van de scheutontwikkeling meestal ook een nadelige
invloed heeft op de groei van het wortelstelsel (&iding 1952).
Bij trilpopulier, in het onderzoek vertegenwoordigd door een
Oostpruisische kloon, bleek de wortelonrwikkeling eerst ná het
openen van de knoppen te beginnen. Planten waarbij het blad
uitloopt vóórdat de wortelontwikkeling begint, lopen direkt na
de aanleg van de beplanting het meeste gevaaÍ.

Het bij alle proeven tot dusverre aangetoonde verschil in gedrag
verschillende rassen kan in sterke mate worden beïnvloed
door milieufactoren. Zo noemt Straub (1966) de betekenis van

proefvelden in de Bondsrepubliek werd
meermalen vastgesteld dat een bepaald ras op verschillende
groeiplaatsen duidelijke verschillen in groeireacties kan verto-

bij

nen. Deze worden, bij gebruik van vergelijkbaar plantmateriaal,
vooral veroorzaakt door de bodemtoestand, ten dele echter ook
door weerrsinvloeden na het planten. Terwijl op goede rivierkleigronden in de regel geen significante verschillen tussen de
secties en de klonen te constateren wareÍI, trad in beplantingen
op gronden met een slechte strucruur, vooral bij moeilijke afvoer van het regenwater, een aanzienlijke uitval op bij balsem-

(1957) en Marcet (1960) zien een invloed enerzijds van de
granulaire samenstelling en in verband daarmee de aeratie van
de grond, en anderzijds van de voorziening met voedingsstoffen. Bij de proeven van Marcet werd de kleinste wortelmassa
gevotmd in een leemgrond.
Bij onze onderzoekingen werd de voedingsstoffenfactor uitgeschakeld, maar werden de fysische omstandigheden, vooral de
luchtcirculatie, als maatstaf genomen; door gebruik te maken
van een turf/zandmengsel, van leem en van een watercultuur
wordt immers een reeks verkregen met afnemend luchtgehalte
van het substraat.
Deze benadering leek ons juist, althans voor een eerste onderzoek, omdat de resultaten uit uitgebreide veldproeven bij Aigeiros-populieren hebben aangetoond dat de aeratie van de grond
in het algemeen de belangrijkste invloed op de groei uitoefent.
De reactie van balsempopulieren en Leuce-populieren op verschillende bodemomstandigheden bevestigt deze ervaringen.
Sij 'Androscoggin' bijvoorbeeld vormen zich in een tufi/zandmengsel primaire en adventieve wortels op het moment van het
uitlopen van het blad. In leem daarentegen begint de ontwikkeling van de primaire wortels pas na het uitlopen van het blad,
terwijl de ontwikkeling van de adventieve wortels nog later begint. De lengtegroei en de vertakking van beide soorten wortels
zljn daarbij gering. In een slecht geáereerde grond wordt dus de
verhouding tussen het verdampende oppervlak van de plant
enerzijds en zijn organen die het warer moeren opnemen anderzijds ongunstiger.
Voor de sectie I€uce kon iets dergelijks gevonden worden bij
'Ingolstadt 9b', een grauwe abeel. De trilpopulier toonde in de
slecht geàereerde watercultuur in het geheel geen wortelgroei.

populieren en Leuce-populieren. \Teliswaar liepen de planten
in het algemeen nog wel uit, ma r ze toonden al gauw verwelkingsverschijnselen, insterven van twijgen en uiteindelijk een
volledig afsterven. Bij het wortelonderzoek van dergelijke dode
of beschadigde populieren bleek dat de oorzaak in de meeste
gevallen niet een bovengrondse schade (voorjaarsvorst, verdroging wegens vochtgebrek) was, maar vooral gezochr moest worden in een verschil in wortelontwikkeling bij de verschillende
tassen. Om deze voor de aanleg van populierenbeplantingen zo
belangrijke problemen op te lossen, werden onder laboratorium-

omstandigheden potproeven uitgevoerd, latet aangevuld met
onderzoekingen in het veld.
Dit onderzoek moest antwoord geven op de vraag war het verband is tussen de wortelontwikkeling en het uitlopen van populieren van de secties Aigeiros, Leuce en Tacamahaca, dir in verschillende substraten (tufi/zandmengsel, leem en water).

2

De resultaten

De bespreking van de resultaten wordt beperkt tot enkele pro-

de bodemtemperatuur voor het tijdstip van uitlopen. Rohmeder

blemen die voor de aanleg van populierenbeplantingen mer rassen van elk van de drie bovengenoemde groepen direct van
betekenis zijn.
Op grond van de potproeven en het onderzoek in het veld kan
worden geconcludeerd dat het verband tussen wortel- en bladontwikkeling afhankelijk is van het ras. De beide Aigeiros-rassen 'Harff' en 'Robusta' begonnen hun wortelontwikkeling ongeveer tien dagen vóór het uitlopen van de bladeren. Gedurende
het proces van bladontwikkeling, dus tot aan de volledige bebladering, wordt een dusdanig goed stelsel primaire en adven-

De soort wortelontwikkeling is niet alleen van belang voor de
methode vao vermeerdering (Klein-Schmit en Fróhlich 1956,
Fóhlich 1957), maar men moet er in de praktijk ook rekening
mee houden bij de keuze van de planttechniek.
Reeds in 1846 bewees Trécul door microscopische onderzoekingen dat wilg en populierensoorten wortelbeginsels hebben, die

1) Met toestemming van de redactie overgenomen uit ,,Die Holzzucht"
van maart 1971. Dit artikel was een samenvatting van een publikatie

2) Onder ,,primaire" wortels verstaan de auteurs nieuwe wortels die
zich op het bestaande wortelstelsel ontwikkelen. ,,Adventieve" wortels

in

,,Silvae Genetica" 1970,

m. 4, pagina's l3L-141.

ontstaan

uit wortelbeginsels in het stammetje.

7L

Foto 1. Primaire en adaentiepe tuortels bij'Robtsta'

Foto 2. De aorrning 'rtan nieaue uortels bij ,Androscoggix'

onder gunstige exrerne omsrandigheden snel en gemakkelijk zogenaamde adventieve wortels kunnen vormen.
Braun (1963) en Braun en Schlenker (1964) hebben het voorkomen van worrelbeginsels in de oksels van scheuren onderzocht bij verschillende populierenrassen en hier ook zeer grote
door het ras bepaalde verschillen vastgesreld.

(Leuce-populier) komen de adventieve wortels sneller tot volledige ontwikkeling.
Als de adventieve wortels tegelijk met her primaire wortelstelsel
aktief worden en beide wortelsystemen binnen korte tijd fysiologisch werkzaam zijn, heeft de plant de mogelijkheid om voldoende warer en voedingsstoffen naar zijn bladeren re voeren.
Dit betekent dat in die gevallen het gevaar voor een tekort aan
water en voeding veel geringer is dan bij een riidsverschil in de
ontwikkeling van elk van beide worrelsystemen.
Ook het verschil tussen de ontwikkeling van beide wortelstelsels wordt beïnvloed door de fysische bodemeigenschappen. Bij
'Hafif" vormen zich de adventieve wortels iÀ een tiif/zand'mengsel 16 dagen, in leem 32 daget later dan de primaire wortels. Rij 'Androscoggin' bedraagt deze tussentijd iÀ leem i4 da-

Zo vindt men bij populieren van de Aigeiros-groep 16 tot 34
wortelbeginsels per 10 cm scheur, bij 'Androscoggin' en rwee
andere balsemrassen 30 stuks, terwijl bij P. tremula en p. tremuloides in het geheel niet dergelijke wortelbeginsels konden
worden gevonden. Bij P. alba vond men er 10. Bij ons onderzoek naar de vermeerdering door stekken bij Leuce-populieren
kwamen nog grotere verschillen voor de dag. Srekken van uil-

populier wortelden bijna uitsluitend via de vorming van callus
aan de voet van de stek (fig. 3); bij de grauwe abelen werd
beworteling zowel vanuit wortelbeginsels als vanuit uitstulpin-

gen uit her lenticelweefsel gekonstateerd.
Terwijl voor de wortelonrwikkeling uit wortelbeginsels slechts
enkele dagen nodig waren, was dit voor de bewoiteling vanuit
lenticellen rwee tor drie weken en voor die vanuit callus zes tot
acht weken (Fróhlich en Van der Meiden 1968).

Bij deze onderzoekingen kwam het grote verschil in het tijdstip
van onrwikkeling van het primaire en van het adventieve *oitelstelsel duidelijk naar voren.

Bij 'Harff'

(een Áigeiros-ras) komen de primaire worrels snel

en duidelijk e€rder dan de adventieve wortels tot volledige
groei; bij 'Ándroscoggin' (balsempopulier) is er in dit opzicÉt
geen verschil tussen beide wortelsysremen; bij p. alba nivea

gen, bij P. alba nivea in beide substraten 11 tot L2 dagen.

Deze resultaten zijn in overeenstemming mer die van onze veldproeven, waarbij wij voor Áigeiros-, Tacamahaca- en Leucesoorten een vergelijking hebben gemaakt tussen zeer oppervlak-

kig planten mer aanaarden, planren op een diepte van 10 tot

20 cm meer dan op de kwekerij het geval was, en het planten
op de gebruikelijke diepte van 40 tot 60 cm.3)
Op lichte, goed geáereerde gronden, bijvoorbeeld op diluviaal
zand,van de Rijn-Main vlakte, waarbij sprake is van een goede
voedingsstoffenvoorziening, traden alleen bij trilpopulieràn en
de veel op deze soort lijkende grauwe abelen verschillen in uitval en jeugdgroei op. Op zware, slecht gedereerde, maar wel

3) Zie

het commentaar aan het eind van

dit artikel.

1')

Een wat dieper planten is aan te raden in verband met de snelle
vorming van adventieve wortels, maar dan toch niet dieper dan
bodemlagen die voldoende doorlucht zijn. Op zandgronden met
bereikbaar grondwater moeten deze populieren zo diep geplant
worden dat zij met hun wortels zo snel mogelijk de vochthoudende bodemlagen bereiken kunnen (fi1.4)
Balsempopulieren
Verschillende rassen van deze groep zijn voor een grotere reeks
groeiplaatsen geschikt. Hun behoefte aan voedingsstoffen is
kleiner dan die van de Aigeiros-populieren, zodat ook matig
vruchtbare gronden in aanmerking komen (Frohlich 1965).
Hun intensieve wortelontwikkeling maakt ook aanplant moge-

lijk op zware, slechte

Foto 3. De uortelaorming ait calhs aan de aoet oan d.e steh.

bij een deel van de
dieper geplante balsempopulieren schrikbarend hoog, zelfs tot
meer dan 50 /o, terwijl bij de Aigeiros-populieren alleen verschillen in jeugdgroei werden gekonstateerd. De verdere groei
van Aigeiros-populieren is echter op deze slecht geàereerde
gronden in de regel zeer matig.
voldoende vruchtbare grond was de uitval

3
3.I

Conclusies voor de praktijk
Plantmethoden

Eurarnerikaaue

p

opulieren (Aigeiros-groep)

Euramerikaanse populieren stellen hoge eisen aan de fysische
bodemeigenschappen. Zij hebben absoluut een goede aerarie
van de grond nodig.
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Fig. 4. Het planten aan Aigehos popilieren.

geáereerde gronden.

Er zijn veÍschillende

voorbeelden bekend waarbij balsempopulieren op vruchrbare
zware leemgronden goed gegroeid zijn. Dit geldt echter niet
voor de gehele groep maar is sterk afhankelijk van de kloon.
Het succes van de aanplant wordt juist op zulke gronden bepaald door de wijze van planten. Aanbevolen wordt:
a op open, goed geráereerde gronden dieper te planten, zoals
bij euramerikaanse populieren (zie boven).
b op gronden die slecht geáereerd zrjn, zwaar, zeet nat of met
wisselende grondwaterstanden, zowel vruchtbaar als matig
vruchtbaar, moet ongeveer 10 cm dieper geplant worden dan
op de kwekerij het geval was. In exreme gevallen moer men
zeer oppervlakkig planten en wordt zells aangeraden om de
planten ,,bovenop" te planten en aan te aarden (zie fig. )).
Álleen gedurende de eerste groeiperiode lopen de balsempopulieren gevaar, later dringen de wortels ook in diepere lagen
door.

Lerce-populieren
Leuce-populieren moeten in principe worden behandeld zoals
balsempopulieren op zware gronden met wisselende grondwaterstand. Ook op goede populieregronden (lichtere klei) moet
men de planten niet meer dan 5 à 10 cm dieper zetten dan ze
op de kwekerij stonden, alleen op open zandgronden moer men
grauwe populieren (nier trilpopulieren) ongeveer 20 cm dieper
planten (fig. 5).

73

Balsam pa p peln
obenauf
tiele,'
1

È

q

el

I
'Btiden

Arau p dppeln

Aspen

rItfi re
u

íieÍer

,:ï ll ï [::.

ffi'[,
'r'íËFilï,i

ll

ertgteich

4íïffiííBoden7

richlig

11

falsch

;nfïli:,r,
i,f n

-

l{ erdgleith

,,iÏ_.,

,1

ll rr

;k_F.'.i

Iotkere I ii ''den"ï..,r-Tïliiii

Fig. 5. Her planten oan baltem- en Le*ce pop*lieren.

3.2 lnhorren

4

aan d.e planten

Bij trilpopulier, op rilpopulier lijkende klonen van P. canesbij balsempopulieren heeft terugsnijden direkt
na de aanplant maar voor het uitlopen een gunstig resultaat
cens en deels ook
gehad.

Deze methode is aan te bevelen voor extreme groeiplaatsen,
bijvoorbeeld natte kleigronden, gronden met stagnerend grondwater of sterk wisselende grondwaterstand. Dikwijls kan deze
methode ook gebruikt worden gedurende extteme weersomstandigheden (droogte, langdurige inundatie) en dan ook na het
uitlopen. De resultaten blijken uit een onderzoek van Fóhlich
1967 (tabel 1).

Het terugsnijden blijkt een duidelijk positieve invloed op het
aanslaan van de beplanting in het betreffende jaar te hebben,
waarbij ook weer grote verschillen tussen verschillende

rassen

optreden. Tevens kan men constateren dat de groei aanzienlijk
beter is bij de teruggesneden planten. Ook blijken de bladeren
bij de teruggesneden planten duidelijk groter te zijn. Het terug-

snijden heeft wel tot gevolg dat men

in het

tweede jaar de

planten op één scheut moet zetten, maar het daaraan verbonden
werk staat in geen verhouding tot de betere teeltresultaten.

Tabel

1

Inuloed. uan het terugnijden op aznslag en groei.

sooÍten

las

Nieuwe selecties moeten, voordat ze

t

Lor.

a/ ca
ct

lng. 24
8

GaLXT2j0
Ga3XBs16
Ga ) XBs 24
rurilxT248

Wiz2XBs24
Wiz2XLor2

Sal2XTi9
alba,

96

r00

txtr
txt
txt
txtr
txt
t x a/ca

t6

90
100
100

100
66

txtr

t : tfemula,

100

ca

=

71
100

100
66
45
100
100
100
50
100

canescens,

tr :

5'
99

7I

5

26
14
81

t6

t)

verschillende ecologische omstandigheden.
wortelstelsel en het verband tussen
die ontwikkeling en het uitlopen van het blad ziin sterk aÍ-

2 De ontwikkeling van het

hankelijk van de kloon. De wortelgroei begint aÍhankelijk
van de kloon vóór, gedurende of ná het uitlopen van de planten.

3

18
T9

33

3r

26
47

89

4

i5

56

tremuloides

Samenvatting:

1 Het verband tussen wortelontwikkeling en uitlopen van het
blad bij Aigeiros-, Leuce- en Tacamahaca-populieren werd
onderzocht in een potproef met verschillende substraten, aangevuld door resultaten van veldproeven. De onderzoekingen
werden gericht op het tijdstip en de intensiteit van ontwikkeling van een primair en een adventief wortelstelsel onder

t0
t1
r4

komen, in

bodemomstandigheden; zo kunnen namelijk goede adviezen
voor hun aanplant worden gegeven. Op grond van de tot dusverre vetrichte onderzoekingen wordt aan het populiereninstituut in Hannover-Miinden een methode uitgewerkt om in een
vroeg stadium de wortelontwikkeling te bepalen. Hierover zal
te zijner tijd worden bericht.

aanslagpercentage lengte v.d. jaarscheut
met zonder
terugsnijden terugsnijden
100

in de handel

gestandaardiseerde toetsingen onderzocht worden op hun wortelonrwikkeling en bewortelingsintensiteit onder verschillende

kruisingen met zonder

Tapiau

a:

en

Conclusies voor de veredeling

5

Groeiplaatsfactoren kunnen het voor een bepaald ras typische

verband tussen wortel- en bladonrwikkeling beïnvloeden.

Een slechte bodemstructuur en een minder goede aeratie vertragen de wortelontwikkeling. De verhouding tussen de or'
ganen die het water moeten oPnemen enerzijds en de oppervlakte die transpireert anderzijds wordt daardoor ongunstiger.
Het tijdstip van de ontwikkeling van het primaire en dat
van de ontwikkeling van het adventieve wortelstelsel worden
in de eerste plaats door het ras bepaald. Veranderingen in
het verschil tussen de twee tijdstippen kunnen worden verklaard door de invloed van fysische bodemomstandigheden.
Om een onder de betreffende bodemomstandigheden opti-

male wortelgroei te bevorderen, wordt voor de aanleg van
populierenbeplantingen de volgende diepte van planten aanbevolen:
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Euamerikaanse populieren - op goede gedereerde gronden
40 tot 60 cm dieper dan op de kwekerij, op zandige gronden
met kalkhoudend grondwarer tot aan de grondwatetzone.
Balsetnpo-pulieren - op lichte gronden als euramerikaanse populieren; op matig geàereerde gronden 10 tot 15 cm dieper
planten dan op de kwekerij; op zeer natte gronden gelijk
met de oppervlakte of zelfs daaróp planten mer aanaarden.
Leuce-populieren - P. alba: als euramerikaanse populier.
P. x canescens: in de regel niet dieper planten dan 10 à 15
cm, op zeer narre groeiplaatsen als bij balsempopulieren.
P. tremula: gelijk mer de oppervlakte of hoger, mer aanaarden.

Kommentaar

De betekenis van dit artikel ligr vooral in het verband dat

de

auteurs gezocht hebben tussen bepaalde groeireacties en de wor-

telontwikkeling. Immers, een houtteeltkundige die de reacie
van bos en boom niet alleen wil kennen maar ook verklaren,
zal niet zonder wortelonderzoek kunnen. Dit onderzoek brengt
echter vaak dergelijke problemen met zich mee dat deze schakel
tussen het gedrag van de boom en de aard van de bodem nog
onvoldoende is bestudeerd. Daardoor misr men een brok belangrijke en soms zelfs doorslaggevende informatie.

De ervaringen, waarop dit artikel is gebaseerd, zijn ook in Nededand de goede waarnemer niet vreemd. Ook wij weren dat

de verschillen in groei en hun resistentie-eigenschappen tussen
de rassen groter worden naarmare de bodemomstandigheden
ongunstiger zijn.
Een typisch voorbeeld is het verschil in aanslaan en jeugdgroei
op zwate kleigronden (bijvoorbeeld komgronden). Een matige
groei in de jeugd hier hoeft overigens in het geheel niet uit te

lr. J. T. M. van Broekhuizen

/

sluiten dat de groei op latere leeftijd zeer goed kan zijn. \7e

denken in dit verband aan verschillende balsempopulieren, maar
ook aan euramerikaanse rassen zoals Populus 'Gelrica'. Het is

dan ook niet juisr dat, zoals in het artikel wordt beweerd,
Aigeiros-populieren op zwaÍe natte gronden ongunstig groeien;
dit geldt wel voor de jeugdgroei.
rU7at betreft

de diepte van het planren, vermeld in bovengenoemd artikel, moer men zich wel realiseren dat daar sprake is
van meerjarige planren. Bij eenjarig plantsoen echter zal de
diepte van planten anders zijn. Daar de aureurs de diepte van
het planten in verband brengen mer de aerarie van de grond,
zal eenjailg plantsoen, dar in alle gevallen ondieper geplant
kan worden dan het meerjarige, ook in dit opzicht voordelen
bieden. Wij zijn overigens niet zo gesteld op het voorgestelde
ondiepe of zelfs ,op de oppervlakte" planten, gezien de sterke
wind waarmee men in Nederland nogal eens te kampen heeft.
Nader onderzoek in Nederland in verband met populierenaanplant op zware en natte gronden is gewenst.
Nog een opmerking ten aanzien van het terugsnijden:
Uitgaand van het feit dat men het over meerjarig plantsoen
heeft, moeten wij wel concluderen dat het gaar om het terugsnijden van de eenjarige scheut. Terecht wijzen de auteurs er
op dat het vervolgens op één scheut zetten van de uitlopers uir
zijknoppen een tijdrovend werk is. N7ij zouden een dergelijk
terugsnijden dan ook alleen aanbevelen bij een ongunstige kon-

ditie van het plantsoen, d.w.z. onevenredig lang gezien de dikte
van de planten.
In de regel zal men bij aankoop van goed plantsoen, dat voldoet
aan de NÁKB-normen, hiertoe niet genoodzaakt zijn.

VdM

Systematiek en taxonomie van de populier t)

Afd. Houtteelt, Landbouwhogeschool

1

Inleiding
Vat ziet u in gedachten voor

u

als

u het woord

,,populier"

hoort? Een zuilvormige, frisgroene boom? Een brede of smalle
populier met grijsgroen blad? Of denkt u aan zo maar een loofboom die op een vochtige dag tor laat in het voorjaar een
balsemlucht verspreidtT

Álleen al het feit dat dit woord zulke verschillende beelden kan
oproepen duidt er op dat er een grore verscheidenheid aan populieren bestaat. Alvorens daarop nader in te ga n, wil ik voor
een beter begrip eerst enkele gemeenschappelijke kenmerken
noemen van de boomsoorten die samen het geslacht Populus
vormen. Dit loofhoutgeslacht is tweehuizig met bloemen die in

katjes bijeen staan en welke door de wind worden bestoven.
Een boom is dus èf ó àf 9, op een enkele uitzondering na,
zoals bijv. P. lasiocarpa. Bij deze soort komen nl. in de katjes
regelmatig zowel ó als ?, eenslachtige bloemen voor. Bij andere
sooÍten komen bij uitzondering ook ó en Q bloemen aan één
boom voor en soms zelfs vindt men tweeslachtige bloemen. De
bomen bloeien kort voor de bladontluiking; dat wil zeggen in
ons land in maart en april. De eerste katjes worden vaak al gevormd als de bomen nog slechts een jaar of vijf oud zijn.

2

Systematische indeling

Na

deze vluchtige kennismaking met enkele eigenschappen van

,,de" populier kom

1)

ik nu

terug op de zojuist genoemde ver-

scheidenheid binnen dit geslacht. Deze verscheidenheid is zo
groot dat het geslacht Populus wordr verdeeld in een aantal secties. De meest gebruikelijke indeling is de volgende:
1 de sectie Turanga
2
,, Leuce met twee groepen:
a de Álbidae of abelen
b de Trepidae of trilpopulieren
3
,, Áigeiros of zwafte populieren
4
,, Tacamahaca of balsempopulieren
5
,, Leucoides of grootbladige populieren
ln 1967 werd door Bugala een enigszins andere indeling voorgesteld. Hij baseerde zich daarbij niet alleen op morfologische
kenmerken, maar ook op fysiologische en generische. In het

bijzonder hield hij rekening mer de mogelijkheid van kruising
van populieren die tot verschillende taxonomische groepen behoren. Naar aanleiding daanan stelde hij onderstaande indeling

in drie subgenera voor.

t

het subgenus Balsamiflua met de

secries:

Tsavo

2 ,,

,,

3 ,

,,

Turanga
Populus met de secties:
Populus
Trepidae
Balsamifera mer de secties:
Leucoides
Tacamahaca

Aigeiros met de subsecties:
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heen een zorgvuldige kosten-batenanalyse van de verschillende
teeltmethoden nodig is.

Omdat de ontwikkelingen op de populierehoutmarkt veel onderzoek vragen dat alleen in internationaal overleg kan wotden
uitgevoerd, ligt hier een belangrijke toekomstige activiteit van
de IPC.
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in
het gebruik van wilgehout niet indrukwekkend zijn. Men krijgt
de indruk dat het erg moeilijk is voor wilgehout om een plaats
te veroveren in verwerkingssectoren, waar ook populierehout
kan worden gebruikt, tenminste als dit laatste beschikbaar is.

3

Houtverwerking

technische problemen, die de verwerking van populierehout in
de fineerindustrie oplevert in vergelijking met tropisch hout.

Ongetwijfeld is de markt van tropisch hout veel beter georganiseerd dan populierehout, maar dit sluit toch niet uit dat het
gebruik van tropisch hout ook technische voordelen biedt boven
dat van populierehout, v@rdelen die leiden tot een grotere pro-

duktiviteit.
In veel ontwikkelde landeq blijkt een teruggang op te treden
in het gebruik van populier in de lucifersindustrie. In de ontwikkelingslanden is dit niet het geval. Zoals ik in mijn eerdergenoemde voordracht heb opgemerkt, liggen de arbeidslonen in
de ontwikkelingslanden nog op een zo laag niveau dat de vervanging van hout door het duurdere karton, hoewel die vervan-

De werkgroep die zich met deze materie bezighoudt staat onder
voorzitterschap van de Fransman Quiquandon. Hij was gedurende drie jaar rtiet bijeen geweest.

ging tot arbeidsbesparing leidt, als niet noodzakelijk of

Zrjn activireit heeft zich in Roemenië beperkt tot het opstellen
van eeo overzicht van de ontwikkelingen die in de nationale

wikkeld, zodat het karton geïmporteerd moet worden.
Vooral in de Verenigde Staten en Italië neemt het gebruik van
zeer dun hout (takhout, hakhout) als grondstof voor de spaanplatenindustrie toe.
Uit een discussie in de werkgroep kwam als conclusie naar voren dat de groeiplaats en de teeltmethoden (plantafstand, snoei,
grondbewerking) meer invloed op de houteigenschappen hebben dan het populiereras dat men gebruikt. Meer onderzoek is

rapporten van de landen-leden van de IPC werden gesignaleerd.
Slechts twee artikelen (,,papers") werden speciaal ingediend
voor deze zitting, een bijzonder klein aantal. Eén daarvan was
uit Nededand afkomstig, namelijk van medewerkers van het
Houtinstituut TNO; het behandelt het probleem van het juveniele hout en zal wellichr. apart in dit tijdschrift kunnen worden
gepubliceerd.
Tijdens de vergadering van de werkgtoep werd gewezen op de
concurrentie die populierehout van het tropische hout ondervindt. Mijns inziens ten onrechte werd hierbij de oorzaak alleen
gezocht bij politieke en economische onmikkelingen en niet bij

RectiÍicatie

In het augustus-nufirmer van ,,Populier" (8e jaargang, nr. 4) is
tot onze spijt aan het eind van het artikel ,,\trortelontwikkeling
bij jonge Aigeiros-, Leuce- en Tacamahacapopulieren" de literatuuropgave niet vermeld. Deze wordt alsnog hietonder gegeven.
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zelfs
als oneconomisch moet worden beschouwd.
Bovendien is de papierindustrie in deze landen nog weinig ont-

echter noodzakelijk.

Verder werd gewezen op de zeer beperkte eisen die de papierindustrie aan de kwaliteit van het hout stelt, in die zin dat
eigenschappen die zwaar wegen bij de verwerking van het hout
in zagerijen en fineerfabrieken (noesten, trekhout, bepaalde
mechanische eigenschappen) niet of van weinig belang zijn brj
de verwerking van pulp. In dit verband vroeg men zich af of
het wel gewenst is om populieren, die bestemd zijn voor de
papierindustrie, op te snoeien, ook al omdat een gesnoeide
boom minder hard groeit.
Dit is overigens een kwestie die ook in de werkgroep ,,Bedrijfseconomie" van onze NPC sinds geruime tijd in discussie is.
In dit verband is besloten om binnen het kader van de werkgroep ,,Houtgebruik" van de IPC veel aandacht te besteden aan
de invloed van de snoei op de technologische eigenschappen van
het hout en op de groei van de boom.

4

Ziekten

De werkgroep van de IPC die zich met ziekten bezighoudt en
die onder leiding staat van de Italiaan Castellani, is zeer actief,
komt vrijwel elk jaar bijeen en concentreeft dan de discussies
op een bepaald onderwerp. Tijdens deze zitting van de IPC
echter passeerde, zoals daarbij gebruikelijk is, het totale probleem van populiereziekten de revue. Ook in deze werkgroep
werd aandacht besteed aan hetgeen werd meegedeeld in de verschillende nationale rappoÍten.
Voor ons belangrijke besproken ziekten warcft bakteriekanker
en Marssonira, Over de eerstgenoemde ziekte werd niet veel
opmerkelijks gezegd. Marssonina brunnea komt nu in zeer veel
landen voor; behalve in Nederland, dat de twijfelachtige primeur had van de ontdekking van deze ziekte in Europa, nu ook
in Oostenrijk, België, Engeland, Frankrijk, Italië, Joegoslavië,
Hongarije, Roemenië, Japan, Turkije en andere.

In verband met lbilr vÍoeg men

speciale aandacht voor ver-

spreiding van deze ziekte in zuidelijke streken, waar Populus
deltoides, die het meest gevoelig lijkt, veel voorkomt en in de
roekomst nog meer zal worden aangeplant.
Ook werd aandacht gevraagd voor een in België in onderzoek
zijnde ,,nieuwe" ziekte, genaamd Chalaropsis. In België wordt
beweerd dat deze schimmel de oorzaak is van het op grote
schaal optreden van stamscheuren bij populier. In andere landen

