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Motivering van onderzoek naar aspekten van mini-om-

lopen
verschillende publikaties (1), (2) en (3) is duidelijk dat de
ontwikkeling van de wereldhoutbalans een ongunstige wending
neemt, wat voor bepaalde gebieden reeds nu houwoorzieningsproblemen met zich meebrengt. Zo is \íest-Europa in sterke
mate afhankelijk van de import van hout en houtprodukten uit
derde landen, waar men evenwel in toenemende mate het hout

Uit

zelf nodig heeft. In dit verband is zowel in EEG-verband als
ook in de verschillende landen van deze Gemeenschap de noodzaak uitgesproken dat in \7est-Europ^, maar niet alleen daar,
meer bos wordt aangeplant en dat op zo kort mogelijke termijn
uit dat bos hout wordt verkregen.
Deze situatie heeft onder meer geleid tot de gedachte om met
grote aantallen planten per ha
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\Vat is het uitstoelingsvermogen

na kap van de verschillende

klonen.

bij

zeer korte omloop

tot

een

behoorlijke massaproduktie van met name vezelhout te komen,
d.w.z. hout voor de papier- en kartonindustrie en voor de spaanen vezelplatenfabrieken. Dergelijke omlopen hebben nog een
voordeel. Hoe korter de periode tussen aanleg en kap bij een
behoorlijk bedrijfsresultaat is, hoe gÍoter de interesse van de
partikuliere grondeigenaren wotdt om aan de uitbreiding van
het bosareaal een bijdrage te leveren.
Nadrukkelijk moet worden vastgesteld dat het hier zeker niet
om een nieuwe teeltvorm gaat. VooÍ^l in het Nabije Oosten is
het zeer dicht planten van populieren, welke bij korte omloop
worden geëxploiteerd, geen onbekende zaak. Meer hierover kan
men lezen in een beschrijving van deze teelt, welke voorkomt
in een verslag over een zittingvan de Internationale Populieren
Commissie in Teheran (4). Maar ook in de Verenigde Staten
van Amerika vindt men deze zeer kleine plantafstanden bij populier, zij het in dit geval in nieuwe kultures, die hoofdzakelijk
zijn aangelegd door de papierindusrie; deze heeft de bedoeling
aldus op korte termijn meer papierhout ter beschikking te krijgen. Deze beplantingen van populier worden als hakhoutkultures geëxploiteerd. In Roemenië (5) is onderzoek verricht naar
de reaktie van Populus 'Robusta' op plantafstanden, die uiteenlopen van 2 x 2 tot 8 x 8 m; na zes jaar was de produktie bij
2 x2 mI29 mï/ha en bij 7 x7 m38 mB per hektare; waarschijnlijk werd éénjarig beworteld plantsoen gebruikt, terwijl na
vier iaar werd gedund (waarom is niet duidelijk). Ook in Joegoslavië wordt onderzoek naar kleine plantafstanden in kombinatie met korte omlopen verÍicht (6); uir tor dusverre gepubliceerde resultaten blijken ook daar perspektieven uooidir.
teeltmethode worden gezien. In Canada experimenteerr men
zelfs met éénjarige omlopen (7). Touzet is in Frankrijk begonnen met onderzoek naar mini-omlopen (8).
Er zijn twee mogelijkheden om de hier besproken soort beplantingen te exploiteren, namelijk als een hakhoutkulture en als
een beplantin g, die ná kap via een normale herbebossing wordt
vervangen.

Als men er van overtuigd is dat dichte beplantingen, met miniomloop geëxploiteerd, in principe voordelen bieden, komen tal
van vragen op waaÍvan we er enkele noemen:
1 \Vat is de relatie tussen plantafstand en produktie per kloon.
2 \J7elk plantsoen moet in dergelijke beplantingen worden gebruikt en hoe moet het worden behandeld.
3 \flelke bodembehandeling moet men toepassen, mede in
verband met de aard van het plantsoen.
4 }{oe moet men dergelijke beplantingen oogsten; voorop
staat dat ze machinaal geoogst moeten worden en dat het hout
waarschijnlijk in het bos gechipt moet worden.

6 Hoe is het gesteld met de bruikbaarheid van het produkt;
wat is de volumedichtheid, dus het droge-stofgehalte van het
zeer jonge hout en wat is de invloed van de meegeoogste bast
op de kwaliteit van de uit dit hout te vervaardigen Produkten.
Alle bovenstaande punten zijn weer sterk afhankelijk van de
groeiplaats van de beplanting, hetgeen het ondetzoek nog eens
extra ingewikkeld maakt.
Het bovenstaande betekent dat een onderzoekprogramma in ver-

band met dit onderwerp biizonder omvangrijk en veelzijdig
moet zijn. Het is ook zeer kostbaar. \il7at dit betreft is het bijzonder gewenst dat in verschillende landen onderzoek naar de
aspekten van mini-omlopen wordt verricht.
In Nederland heeft de Stichting Industrie-Hout dit probleem
aangepakt, nadat enkele voorbereidende onderzoekingen, onder
andere naar het wateren van langstekken, waÍen uitgevoerd (zie
een publikatie van H. tW. Kolster in dit nummer). Het eerste

werkelijke proefveld met kleine plantafstanden voor populier,
gericht op qen exploitatie bij mini-omloop, is in het voorjaar
van 1974 aangelegd op een terrein in de buurt van Hummelo,
waarbij gebruik is gemaakt van langstekken. Het gaat in dit
geval hoofdzakelijk om het toetsen van de bruikbaarheid van
verschillende rassen, van verschillende plantafstanden en van
verschillende behandelingen van de langstek (herkomst, wel of
niet snoeien, wel of niet inkorten).
In het navolgende wordt een beknopt overzicht gegeven van de
opzet van deze proef en van de resultaten in het eerste jaar.
Deze publikatie is slechts bedoeld om de aandacht van de lezer
te vestigen op dit bijzonder interessante probleem en ook om
de aandacht van andere onderzoekinstituten daatvoor te vragen.

n

Indeling en aanleg van de proefbeplanting te Hunmelo
In de omgeving van Hummelo is in het begin van 1974 een
2,5 ha groot proefveld aangelegd op een door de S.I.H. gehuurd
terrein. Het bodemprofiel is een kleihoudende bruine beekeerd,
waarvan de ondergrond bestaat uit matig tijr zand en leem-
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laagjes; her permanente grondwater bevindt zich op circa één
meter diepte. Tot 1974 was her noordelijk gedeelte van her perceel als bouwland, het zuidelijk gedeelte als weiland in gebruik.
Vlak voor de aanleg van de beplanting is het terrein 30 cm diep
geploegd en tien cm diep gefreesd. Met een woeler is, in banen
met een onderlinge afstand van rwee meter, de grond 60 cm
diep losgemaakt. In deze banen zijn de langstekken gestoken.
De bovengrond, vooral de bovenste vijf cm was in de eerste
vier weken na de aanleg van de beplanting, mede door de uitgevoerde grondbewerking, zeer droog; de ondergrond was vochtig. Tussen half maart en begin mei is geen regen gevallen.
Voor de proef werd gebruik gemaakt van de volgende rassen:
'Androscoggin','Fritzi Pauiey', 'Donk', 'Barn', 'Rap' en 'Dors-

kamp'. Van 'Fritzi Pauley' en 'Donk' wetden langstekken ge-

bruikt die, zowel in de vorm van forse twijgen van moerplanren,
als door het afhakken van het wortelstelsel van éénjarige planten waren verkregen. Bij 'Dorskamp' werd aileen de eerste, bij

alle andere rassen alleen de laatstgenoemde merhode roegepasr;
bij deze populieren waren geen goede langstekken via de andere
merhode te verkrijgen. De zijtakken werden verwijderd.
Het maken van de langstek, op de kwekerij, is op 25 maart
1974 begonnen. De van moersroven afkomstige langstekken van
'Fritzi Pauley' en alle langstekken van 'Donk' en 'Dorskamp'
zijn op I en 2 april klaar gemaakt, de andere zes à zeven dagen
eerder. Een komplikatie was het in L974 zeer vroeg uitlopen
van de populieren. In verband mer de grote kans op beschadiging van de uitlopende knoppen bij het wareren, was het te
riskant de langstekken geheel in het water te leggen; volstaan
is daarom mer het in het water srek€n van de onderste 60 à
70 cm. Opgemerkt dient te worden dat in verband met problemen bij het klaarmaken van het plantsoen de van moerplanren
afkomstige stekken van 'Fritzi Pauley' en 'Dorskamp', alsmede
alle stekken van 'Donk' alleen in Hummelo in het water hebben
gelegen; de andere langstekken werden zowel in Udenhout, op
de kwekerij, als te Hummelo gewaterd, hierover wordr in di
tabellen in het tweede deel van deze publikatie meer informatie
gegeven. Door her te late beschikbaar komen van het terrein
enerzijds en het zeer vroege uitlopen van de planren anderzijds,
was het onmogelijk alle stekken even lang in het water te leggen. Om het uitdrogen van het plantsoen tijdens het transport
te voorkomen is het 's morgens vroeg onder dekzeilen vervoerd
en direkt na aankomsr in het water gelegd.
Op het moment van planren had 'Donk' vrijwel uirgelopen en
hadden alle andere rassen volledig onwouwde bladeren. Dit betekende, in kombinatie mer de weersomsrandigheden, welke al
hiervoor werden gescherst, een uitermate ongunstig begin van
deze proef. Hiermee moet bij de beoordeling van de reiulraten
terdege rekening worden gehouden.
Om de verdamping zoveel mogelijk te beperken werden de
planten na het steken vrij sterk ingekort.
In tabel 1 is per ras de herkomst van het plantsoen, de lengte
en het aantal zijtakken per stek vermeld, alsmede de mate van
inkorten van de stekken; de bewortelde éényaige planten zijn
ca.40 cm ingekort.
Tijdens het steken zijn bij'Dorskamp' en 'Rap' een klein aantal
lichtere exemplaren geselekteerd die apart gestoken zijn. Deze
stekken hadden een kleinere diameter en waren bij de 'Rap'
ook iets korter. De van moerplanten afkomstige 'Donk', 'Frtizi
Pauley' en 'Dorskamp' stekken, die meer dan 3,0 m lang waren,
zijnbij het gereed maken aan de voet ca. 60 cm ingekort.

Tabel

1

ras

herkomst
plantsoen

gem. lengte
(m)

per stek

gem. aantal

zijtakken
(vóór het
opsnoeien)
per stek

Androscoggin

Donk
Donk
Barn

Fritzi Pauley
Fritzi Pauley

ingekort
na het
steken

(cm)

1-jarig bewortelde planten
1-farig bewortelde planten

2,0

6

40

1,9

7

30

moerstoven
1-jarig bewor-

2,7
2,4

25
18

telde planten
1-jarig bewortelde planten

60

2,4

t4

t0

2,9
2,5

20
16

70
60

2,9

')')

60

moerstoven

Rap

1-iarig bewor-

Dorskamp

moerstoven

telde planten

t0

Het proefveld bestaat uit vakken, elk met een bepaald ras en
een bepaalde afstand. De toegepaste plantafstand en zijn 2 x 2 m,
2,5 x 2 m en 3 x 2 m. Elk vak bestaat uit 100 tor 280 stekken.
In een deel van de randbeplanting zijn langstekken van verschillende aard per ras willekeurig verspreid gestoken. Voorts zijn in

de randrijen van een aantal vakken éénjatig bewortelde planten
of speciaal behandelde langstekken geplanivan hetzeffdó ras als
het bereffende vak. De behandeling van die langsrekken bestond daarin dar ze niet werden opgesnoeid of niei werden ingekort. Her planten van de stekken met behulp van een ijzeren
pootpen, zonder woelen van de grond, bleek door her grore aan-

tal en de dikte van de langstekken een onbruikbare methode.
Een extra komplikatie was de aanwezigheid van een ploegzool
op.30 cm_diepte. In de gewoelde banen evenwel kon de langstek gemakkelijk en snel mer de hand worden gestoken.
De planten zijnhalf juni mer 100 gram kalkammonsalperer bemest; de vegetatie in de boomrijen (banen van ca. 80 cm breedte) is in her voormalige bouwland begin juni en in het voormalige weiland begin augustus op basis van vijf liter Gramoxone
per ha bestreden.
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