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In

Inleitling

Regelmatig worden statistieken gepubliceerd door meerdere na-

1968 werd de totale houtproduktie

in België op 2.500.000

nemen.

ms geschat, verdeeld als volgt:
1.000.000 m3 industriehout
1.500.000 ms verwerkingshout waarvaÍr
750.000 ms naaldhout
750.000 mB loofhout waarvan

De uitbreiding, die de populierenteelt ondertussen genomen
heeft in onze landen, heeft wel degelijk bewezen hoe populie-

De populieren nemen dus

tionale en internationale organismen omtrent de produktie en
het verbruik van hout over.de ganse wereld. Volgens alle vooruitzichten zal het houttekort in gans \íest-Europa vrij vlug toe-

ren, beter dan om het evenwelke andere boomsoort, belangrijke
hoeveelheden hout kunnen voortbtengen binnen een korte tijd
en alzo een deel van de steeds belangrijker wordende behoeften
aan hout kunnen dekken.
Omwille van een tijdelijk gebrek aan waardevolle klonen, is de
populierenteelt ongelukkiglijk te veel geëvolueerd naar een monoklonale teelt, die in zichzelÍ kwetsbaar en gevaarlijk is.
Ten einde hieraan te verhelpen en de uitbreiding der populierenteelt op basis van een grotere gamma van soorten en klonen
toe re laten, heeft de N.V. Union Allumettière, op initiatief van
zijn huidige Erepresident M. K. E. Hedborg, in 1948 het Instituur voor Populierenteelt te Geraardsbergen opgericht.
Sedertdien heeft de Union Allumettière voortdurend de nodige
gebouwen met laboratoriumuitrusting en serren, een 30 ha grote

350.000 m3 populieren.
van de jaarlijkse houtproduktie voor hun rekening en dit terwijl de populierenbeplantingen met moeite 5 7o van de bosoppervlakte vertegenwoordigen.
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+ I47o

De popalierenteelt in Frankrijk

In Frankrijk is het totale populierenareaal van 74.000 ha in
1947 tot 230.000 ha in 7967 gestegen. Onafgezien v_an het feit
dat deze 230.000 ha populierenvelden slechts 2 7o van de bosoppervlakte vertegenwoordigen, brengen zij toch 2.300.000 m3
hout voort, hetzij 10 tot I47o van de totale houtproduktie
(Pourtet-Leroy).

3 De populierenteelt in Ned'erlanl.
Volgens de bosbouw statistieken van de periode 1952-1963 is
een oppervlakte van 5.718 ha bezet door populierenaanplantin-

proefkwekerij alsook enkele tientallen hektaren proefterreinen

gen.

ter beschikking gesteld voor haar Instituut.
Sedert jaren wordt de aktiviteir van het Instituut gesteund door
het Instiruut tot Aanmoediging van het rVetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I\íONL) en het Technisch en \Tetenschappelijk Centrum voor de Houtverwerkingsnijverheid.

Een zeer groot aantal populieren is geplant langs de wegen,
de velden en weiden. Dit totaal aantal populieren in boord-
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In Italië zijr' 90 /6 van de populieren geplant in de Po vallei.

De belangrijkheid van de hedentlaagse populierenteelt in
enkele Europese landen
Gedurende de laatste dekaden, heeft de populierenteelt een beduidende uitbreiding genomen vooreetst in Europa en daarna in

meerdere landen over de ganse wereld zoals in N-Amerika,
Z- Amerika, Z - Abika, Australië, Nieuw-Zeeland, enz.
In het kader van dit artikel beperken wij ons tot de studie van
de huidige stand der populierenteelt in enkele \7est-Europese
landen.

I

De populierenteelt in België
1959 bestonden in België 2I.3I3 ha populierenbossen. Rekeninghoudende met de populieren in boordbeplantingen en deze
verspreid in andere bossen, mag men aannemen dat het huidige
areaal uit 40.000 ha bestaat.
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Tabel

1

België. Aantal pop*lieren 1959.

provrncle
Oost-Vlaanderen
Brabant
Henegouwen
Ántwerpen

Limburg
\7est-Vlaanderen
Namen

Luik

Luxemburg
totaal

aantal

%

1.974.422

1.642.8tt

24.5
20.4

r.420.316

17.6

961.024
864.400
476.964

10.7

35i.600

4.4

281.247
81.7 87

8.056.171

t2.0

t.9

3.'
1.01

beplantingen komt vandaag de dag overeen met 15.347 ha.
Laat ons hieraan toevoegen dat in Nederland de grote meerderheid bestaat uit jonge populieren.
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De populiercnteelt ht ltdlië

Gedurende de periode 1954-1961, werden jaarlijks duizenden

hektaren met populieren beplant. Gedurende de jaren 1!60I)62, verhoogde de jaarlijkse populierenhoutproduktie nog met
1.500.000 m3.
Slechts enkele jaren nadien, I963-L964, was de produktie reeds
tot 4.000.000 ms per jaar gestegen (Castellani).
Deze belangrijke produktie werd verkregen dank zij een zeer

intensieve populierenteelt met korte omloop, min of meer 10
tot 15 jaar, in de zeer vruchtbare gronden van de Po-vallei.
Onder invloed van meerdere faktoren en grotendeels onder invloed van de bladziekte Marssonina brunnea, werden gedurende
de laatste jaren 70.000 ha aan de populierenteelt onttrokken.
Volgens Castellani schommelt momenteel de totale oppervlakte
van populierenbeplantingen in Italië rond de 150.000 ha.
Deze enkele cijfers bewijzen voldoende duidelijk hoe populieren in gunstige groeiomstandigheden aanzienlijke hoeveelheden
hout kunnen voortbrengen.
Sedert zijn oorsprong en ook nog vandaag, is deze europese
populierenteelt traditioneel gebaseerd op de aanwending van
een beperkt aantal bastaard-klonen of euramerikaanse kultuurvatieteiten die ontstaan zljn in de natuur, geselekteerd werden
door de mens en vegetatief vermeerderd werden.

C

De oorsprong: van euramerikaalse klonen spontane hy-

briilen

Alhoewel Frankrijk kan beschouwd worden als de bakermat van
meerdere nu in \7est-Europa gekweekte klonen, bÀtaan er
nochtans weinig aanduidingen nopens de juiste plaats waar deze
klonen ontstaan zijn en nog minder omtrent de ouders van de
verschillende klonen.
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Popilts
deltoides
in het

ztiden aan
Michigan.

Scl:ors aan
Popalus
deltoides.

wij hieraan toe dar enkele klonen zoals de franse P. virginiana en P. deltoides missouriensis van nederlandse import in
werkelijkheid hybriden zijn met P. nigra en ren onrechte de
Voegen

naam P. deltoides hebben ontvangen.
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Men weet dat de euramerikaanse klonen, totnogtoe in Europa
gekweekt, spontane hybriden zijn, ontstaan op het europese
vasteland, tussen Populus deltoides, ingevoerd uit N-Amerika
en Populus nigra, inheems in Europa.
Voegen wij er onmiddellijk aan toe dat in de natuur, niet enkel
kruisingen van eerste generatie maar ook kruisingen van tweede
generatie en terugkruisingen zich hebben voorgedaan.
In de Dendervallei, waar wij voor het eerst in 1959, de laatste
inheemse vertegenwoordigers van de soort P. nigra in België
terugvonden, hebben wij terzelfdertijd hybriden van dit laatste
genre teruggevonden, dit

wil

zeggen P. euramericana x P. nigra.

I De eersle inaoer aan P. d'eltoides in Europa
Na de ontdekking van Amerika werden de eerste stekken of
zaadjes of zaailingen van P. deltoides in Europa ingevoerd.
Zeer waarschijnlijk werden de stekken (of zaadjes?) van de
eerste P. deltoides klonen verzameld in een zone dicht bij de
Atlantische oceaan die het oostelijk deel uitmaakt van het onmetelijke vetspreidingsgebied van P. deltoides in N-Amerika.
Naar onze mening werd slechts een beperkt aantal verschillende
klonen ingevoerd. \íij weten bovendien dat de stekken van
P. deltoides moeilijk bewortelen. Dit verklaart waarom wij in
Europa slechts enkele P. deltoides klonen in de natuur terugvinden. P. angulata de Chautagne, hier en daar nog gekweekt in
Frankrijk, is hiervan een typisch voorbeeld. Ook in Italië bestaan nog enkele klonen, soms zelfs gekweekt, van P. deltoides
onder de naam van ,,Caroliniani".
In België hebben wij in de natuur geen enkele populier teruggevonden die tot de zuivere soort P. deltoides behoort.

Spontane bybrid.en
Eenmaal dat de jonge bomen van de ingevoerde P. deltoides
klonen begonnen bloemen te dragen, bestond de mogelijkheid
tot spontane hybridisatie met P. nigra klonen aanwezig in de-

zelfde streek en

dit enkel voor zover de bloeiperiode

dezelfde

was voor de verschillende klonen van de twee soorten.

Het is belangrijk te weten dat de bastaardkruisingen van de
eerste geneÍatie, kruisingen zijn in één richting en wel tussen
vrouwelijke P. deltoides en mannelijke P. nigra en nooit in omgekeerde zin. Dit is duidelijk bewezen door de honderden in
onze serren, gedurende de voorbije jaren uitgevoerde proeven.
Bovendien kunnen we besluiten dat alle vrouwelijke klonen van

P. deltoides die zijn tussengekomen als moederbomen in de
spontane kruisingen mer P. nigra, gevoelig waren aan roest.
Inderdaad, daar alle klonen van P. nigra in Europa, zonder één
enkele uitzondering, gevoelig zijn aan roesr en daar ook alle
hybriden ontstaan in de natuur, zonder uitzondering gevoelig
zijn, moeten we besluiten dat de moederplanten van P. deltoides

ITij bereiken inderdaad eenzelfde resultaat in de kunstmatige kruisingen tussen de roestgevoelige P. deltoides klonen en de roestgevoelige P. nigra.
Daarentegen, in de kruisingen russen de klonen van P. deltoides
resistent aan roest en de klonen van P. nigra gevoelig aan de
roestziekte, bereiken wij altijd een zeker percenrage hybriden,
gemiddeld 50 /o, vrij van roest.
ook voor roest gevoelig waren.
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De selektie oan

d.e

euramericana klonen

In de natuur kan het

zaad der populieren enkel kiemen op alluviale gronden van rivieren en stromen, daat waat geen concur-

rentie is met andere vegetatie en waar de grond een voldoende
lange tijd vochtig blijft om de jonge zaailingen toe te laten zich
te ontwikkelen.
Er heeft zich een natuurlijke selektie voorgedaan binnen elke
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z allingefi. Op een of andere manier is de mens tussengekomen in deze selektie.
De klonen P. Serotina, P. Regenerata, P. Robusta zijn klassieke
voorbeelden geworden van klonen die op deze manier voortgekomen zijn uit bastaardkruisingen in de natuur.
gro3p of populatie van ionge
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behoorden 46.3 % tot de kloon P. Robusta, 162 % tot de kloon
P. Serotina eÍecta en 9.48% tot de kloon I2l4.Wat betekent
dat deze klonen alleen meer dan 70 7o van de gedurende de
winter 1967-1!68 beplante oppervlakte voor zich nemen.
Pourtet heeft onlangs een vergeliikbare statistiek gepubliceerd
aangaande de produktie van planten in de Franse boomkweke-

rijen in de loop van de drie jaren 1949, 1963-1964 en 1968-

De lraliaaue klonen

Jaren daarna, vanaf 1930 en later, hebben Jacometti, Piccarolo
en hun opvolgers, roen zij de dikwijls overvloedige zaadproduktie in de natuur zagen, jaarlijks duizenden zaadies van meerdete
moederbomen, verspreid in de Po-vallei verzameld.
Hier ook kan men veronderstellen dat meerdere kruisingen van
eerste en van tweede geoeratie, alsook terugkruisingen zich hebben voorgedaan in de natuur.
Zo hebben de italiaanse onderzoekers overvloedig en met veel
succes overigens de mogelijkheden die de natuut hen bood te
baat genomen. Tussen de duizenden in de kwekerij opgekweekte zaailingen zljn zij erin geslaagd de welgekende klonen I 214,
I 488 en nog andere te selekteren.

D
L

De monoklonale teelt
De oofiprong aan d,e tnonoklonale leelr
Gezien de interessante eigenschappen (vorm, vlugge groei, hoog
stekvermogen) van enkele van deze natuurlijke hybriden, is het
niet verwonderlijk vast te stellen dat zij vlug verspreid werden
over gans Europa en grotendeels de basis vormen van de populierenteelt der laatste dekaden.
Ten gevolge van de dikwijls intetessante, soms zelfs spektaculaire resultaten, werd de vermeerdering en de teelt van enkele
klonen aanbevolen en gestimuleerd.

Nog andere klonen, hoewel zeet waardevol, werden enkel lokaal
gekweekt en zulien op den duur bedreigd worden te verdwijnen.

een volgend stadium heeft men in verscheidene landen niet
alleen het uitsluitend gebruik van enkele klonen aanbevolen
maar men heeft dit zeifs officieel erkend en gereglementeerd.

In

1969.

ln

In

27 7o teruijl op dat ogenblik de klonen I 2I4 rceds 39 7o van
de totale produktie voor zich nam. Deze twee klonen legden
beslag op 66 7o van de totale produktie.

ln

1968-1969 was het percentage van de kloon P. Robusta ver%o, terwijl de kloon I 214 51 7o betelkre. Te'
zamen veÍtegenwoordigden deze twee klonen in Frankriik dus
72 7o van de populierenplantingen aangelegd in de winter
1968-1969.

minderd tor. 2I

3

Het potentieel geaa4r en d,e beperkthed'en' aan d'e hetlen'

e rt ono klonale teelt
Gezien op dit ogenblik bijna alle populierenkwekers hun planten kopen in handelskwekerijen, officieel onderworpen aan de
variëteitskontrole en beschikkende over een beperkt aantal er-

daags

kende klonen, gaat de monoklonale kultuur verder met al ziin

beperktheden en zijn ongunstige gevolgen.
Beperkthed'en.

in soorlen

Tabel
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Onderuerdeling in sekties er2 soorten tan het geslacht Popalus
- Geslacht: Popalas.

Familie: Salicaceae
sektie

soott

Europa Azië Ámetika Áfrika

I

P. alba.

X

Leuce

P.

De uitbrei.d.ing aan d,e monoklonale teelr
De enkele cijfers die volgen kunnen goed illusueren hoe de populierenteelt een monoklonale teelt is geworden in onze weste-

tremula

P canescens
P.

P
P
P
P

landen.

In de loop van de winter 1967-1968 is de NDÁLTP zoals gewoonlijk overgegaan tot de variëteitscontrole vóór de verkoop
der planten in de handelskwekerijen.
Op een totaal aanral verkochte planten van 220.463 planten,

en' klonen

Tabel 3 geeft ons de onderverdeling van het geslacht Populus

2

lijke

/o van de voortgebrachte planten tot
1963-1964 is dit percentage verminderd tot

1949 behoorden 6J

P. Robusta.

X
X

X
X
X
X

tomentoSa

Sieboldii
adenopoda

P davideana

II

Leucoides

P heterophylla

x
x

P lasiocarpa

'$Tilsonii
P

2 lY/inter 1967-1968 - NDALTP.
Kontrole oan de planÍen in de bandelskueÈerijen aóór de uerhoop
aantal
gekontroleetde
planten

cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.
cv.

Gelrica

Harff

Tacamahaca

%

Robusta
Serotina

Serotina erecta
Serotina de Champagne
Serotina du Poitou
Serotina de Selys
Regenerata de Neeroeteten

6.4
8.2

102.098

46.3

3.862

t.7

31.889

16.2
4.6

Bleu d'Exaerde

I

totaal

10.146

t12

X

P. candicans
P. trichocarpa
P. tristis
P. cathayana

o.2j

x

P.

IV

Áigeiros

P. nigra

B.t 1t

j.86

P.

4.128
20.912
r.379

1.87

9.48
0.62

P. sargentii
P. fremontii
P. deltoides

V Turanga

X
X

x

X

X

X
X

wislizenii

P. euphratica

x

X

laurifolia

0.27

x

X

P. Maximowiczii
P. koreana

t98

220.46)

X
X

P.Tacamahaca

14.258
18.166

X

X

P. angustifolia
P. acuminata

P. Simonii
P. yunnanensis
P. széchuanica

Marilandica

274
cv. Missouriensis
cv.

III

x

X

P. violascens

Tabel

X

tremuloides
grandidentata

x

X
X

X
Marokko
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in verscheidene sekties en families binnen de familie der

Sali-

caceae.

Zonder in detail re rreden, kunnen we zeggen dar het geslacht

Populus zeer rijk is aan soorten verspreid over het noordelijk
halfrond en aangepasr aan zeer venchillende bodems en klimaten.

Bovendien is het natuurlijke verspreidingsgebied van meerdere
van deze soorten uiterst uitgebreid. Zo strekt zich het gebied
van P. deltoides in N-Amerika grosso modo uit tussen 30o tot
45o breedtegraad en tussen 70o ror 1000 lengtegraad.
\Vij vinden binnen deze soort een uiterst uitgesproken variatie
terug voor om het even dewelke bestudeerde eigenschap. Vermelden wij bijvoorbeeld de lengte der vegetatieperiode, de reaktie tegenover de diverse ziekren, de botanische kenmerken.
Een gelijkaardige variatie bestaat voor meerdere andere soorten
zoals P. nigra en P. trichocarpa.
Door inua- en interspecifieke kruisingen, hetzij natuurlijke hetzij kunstmatige, kunnen wij bovendien duizenden nieuwe zaailingen produceren waarrussen men de selektie kan verderzetten
tot in her oneindige.
De enkele momenteel in de populierenteelt gebruikte euramericana klonen vertegenwoordigen bij gevolg slechts een kleine
fraktie van de onbeperkte mogelijkheden dewelke de natuur ons
biedt of ons toelaar te kreëren.
Beperàthed.en als geuolg aan ziekten.

In de gunstige voorwaarden van voldoende vochtige en vrucht-

bare gronden, juiste plantafstanden en goed onderhoud, kan de
teelt van oude variëteiten nog voldoening geven.
Nochtans eenmaal dat de milieuvoorwaarden minder gunstig
worden, zijn diezelfde variëteiten in grotere mate bedreigd door
verschillende ziekten.
Inderdaad, al deze klonen zijn door hun genetische samenstelling zelf gevoelig voor één of meerdere ziekten. Citeren wij als
ergste ziekten de bakteriekanker (Aplanobacterium populi Ridé), Dothichiza populea, de roestziekten (Melampsora spec.) en
Marssonina brunnea.

Het is zo dar wij periodiek in gans \7-Europa min of meer belangrijke verliezen gekend hebben in aangroei en occasioneel
zelfs het afsterven van afzonderlijke bomen en zelfs van ganse
plantingen dewelke aangerasr waren door een of meerdere ziekten.

De verschijning van een nieuwe ziekte, zoals bijvoorbeeld Marssonina brunnea, recenr uit N-Amerika overgebracht naar Europa
maakt monoklonale teelt nog kwersbaarder.
Bovendien moeten we rekening houden mer de verschijning in
de natuur van nieuwe eventueel meer virulente stammen van
een reeds bestaande ziekte.
Van Vloten (1944) heeft het bestaan van meerdere fysiologische
stammen van de roestziekte van de populier bewezen (Melampsora larici-populina). Magnani heeft twee verschillende stammen
geïsoleerd van een andere roestziekte van de populier (Melampsora allii-populina) in 1966.
Van Vloten (1944) heefc zelfs in het laboratorium bij middei
van kunstmatige kruisingen nieuwe virulenre srammen van de
roestziekte Melampsora larici-populina geteeld.

Totnogtoe beschikken wij nog niet over aanduidingen die erop
zouden wijzen dat bij ons in de natuur dergelijke nieuwe meer
virulente rassen van de roestziekte (Melampsora spec.) of van
andere populierenziekten zouden ontstaan zijn.
Integendeel, wij stellen vasr dar verscheidene van onze nieuwe
klonen die sedert hun ontstaan volledig vrij waren van de roestziekte, het nog blijven na meerdere jaren, enkele zelfs na 20
iaren.

Bepe&theil. in zahe gronàen en klinuat
In de loop van de laatste jaren hebben meerdere onderzoekers
in Europa artikels gepubliceerd betreffende de bodemkundige
eigenschappen van gronden en hun geschiktheid voor de teelr
van euramerikaanse klonen.
ln L962 heeft Liekens een dergelijke gedetailleerde studie gepubliceerd voor de verschillende valleien van België.
Daarna heeft Evrard de relatie bestudeerd russen de verschillende grondtypen en de kwantitatieve en de kwalitatieve produktie van de oude euramerikaanse klonen.
Onlangs heefr Leroy in Frankrijk de verworven kennis aangevuld op het gebied van bemesting van euÍamerikaanse populieren.

Alle auteurs komen tor her besluit dat de bestaande klonen
veeleisend zijn voor wat de fysische en chemische eigenschap-

pen der bodem betrefr.

Terwijl het nog betrekkelijk gemakkelijk is jonge populierenvelden te bemesten, is het veel moeilijker en kostelijker de fysische eigenschappen van de grond re wijzigen.
De hoogte of het niveau boven de zeespiegel vormr nog een
andere limiet of grens die een uitbreiding van de traditionele
populierenteelr bepaalt.
Omwille van meerdere redenen van pedologische en klimatologische aard, zal de teelt van de oude variëteiten bijgevolg beperkt blijven tot dezelfde zones en grondtypen waar wij sederr
Iang populieren kweekten'

(wordt vervorgd)
Links P. earamericana zeer srerk door bakteriekanker aangetast, recltts
P. nigra zeer kankerresistent.

