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1. PROBLEEMSTELLING 

Het bewortelingsvermogen is een belangrijk criterium bij de selectie en 

veredeling van populieren. 

Een goede beworteling heeft immers een rechtstreekse weerslag op de prak

tijk, niet al l een bij de vegetatieve ve rmeerdering door stek in de kwekerij, 

maar ook bij de aanleg van populierenplantingen, vooral dan als er poten ge

bruikt worden. 

Het plam::en met poten biedt trouwens tal van voordelen en beïnvloedt de 

kostprijs van een aanplant ; uit de richtprijzen van 1987 (1) blijkt dat bij niet be

worteld plantsoen de kostprijs _v/d _eigenlijke werken 150 tof 220 F. per plant be

draagt. Worden er daarentegen poten geplant dan daalt deze kostprijs naar 

70 tot 120 F . Deze halvering oefent inderdaad een gunstige invloed uit op 

de rentabiliteit. 

Terwijl over het bewortelingsvermogen en -proces van stekken reeds heel 

wat bekend is ui t de literatuur en uit eigen onderzoek (3,4,5,6,9), is i.v.m. 

de beworteling van poten echter weinig bekend. Enkel voor de kloon "Hunne

gem" zijn cijfers over aantal en soort wortels beschikbaar (9). 

Wel is er reeds heel wat praktijkervaring met meerdere kJonen. 

Zo weten we dat klonen van soort P. trichocarpa zeer vlot als poot bewor

telen. 

Ook klonen van de hybridegroep P. interamericana (P. trichocarpa xP.deltoïdes) 

beyvartelen zeer goed. Op doorsnee populieren gronden konden we geen ver

sch i l in produktie vaststellen tussen bomen aangeplant als poot enerzijds of 

als beworteld pi antsoen anderzijds (8). 

Alhoewel het vroeger algemeen gebruikelijk was poten u it knotpopulieren 

te planten, zijn ervaringen met de nieuwe klonen van de groep P. euramericana 

gering. Zij worden doorgaans met wortels geplant. Stekproeven tonen echter 

aan dat de kloon 'Ghoy• hoge aantallen wortels ·kan vormen (9). 
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Ook voor enkele . nieuwe klonen van het Rijksstation voor Populierenteelt 

is een betere kennis i .v.m. hun gedrag als poot gewenst. 

Meerdere van deze klonen behoren tot de groep der zgn. terugkruisingen 

(P. trichocarpa x P. deltoïdes) x P. deltoïdes. Zij zijn zeer beloftevol i.v.m. 

hun ziekteresistentie, groeikracht en houtkwaliteit (7). 

We hebben dan ook het bewortelingsproces bij -pa.ten van vertegenwoordi

gers uit elk van deze groepen bestudeerd. Bijzondere aandacht ging hierbij uit 

naar de diverse fasen in de wortelontwikkeling, hun evolutie in de tijd, de 

verdeling over . het ondergrondse stamgedeelte van de poot en de eventuele k l -

nale verschillen. 

2. DE STADIA VAN HET BEWORTELINGSPROCES 

Het stekken en poten van popu li eren steunt op hun vermogen om op kor

te ti j d een nieuw wortelsysteem op te bouwen. 

Hoe dit proces verloopt is beschreven door BRAUN en SCHLENKER (2,3) , 

we geven er hier een beknopt overzicht van. 

Het vermogen tot wortelvorming berust op de aanwezigheid in stek of poot 

van vooraf aangelegde "Wortelkiemen" of wortelprimordia , en op de sne!ole vor

ming van nieuwe wortelpr imerdia in het wondweefsel (callus) en in de lenti

cellen. 

De preventieve wortels, die het snelst ontstaan - soms reeds na enkele 

dagen - ontwikkelen zich uit de reeds aanwezige wortelkiemen.Op de plaats 

waar de "wortelkiem" zich bevind~ ontstaat een ronde welving, het zgn. geslo

ten wortelprimordium (1 o stadium). Vervolgens barst dit open en komt er wit 

parenchymatisch weefsel te voorschijn. Dit 2° stadium noemen we het open 

wortelprimordium. In een 3° stadium verschijnt uiteindelijk de wortel. 

De adventieve wortels ontstaan uit nieuw aan.gelegde wortelprimerdia in 

de nabijheid van bladknoppen en in het callusweefsel rond wonden. 

De adventieve wortels ontstaan slechts na meerdere weken. 

./ ... 
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In deze studie volgden we vooral de ontwikkeling van de proventieve wor

tels, via de stadia van de gesloten en open wortelprirnordia en de uiteindelij

ke wortelvorming. Daarnaast onderzochten we ook de vorming van wondweefsel 

op het zaagvlak en de adventieve wortelvorming hieruit. 

3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1. HET KLONENMATERIAAL 

Voor het volgen en vergelijken van het bewortelingsproces hebben we 4 

klonen met verschillende genetische achtergrond gekozen, nl. 

- '75. 028/3' een kloon ontst aan uit een terugkruising : nl. de kloon 

'Beaupré' (zelf een hybride P. trichocarpa x P. deltoïdes) 

gekruist met een P. deltoïdes. 

- Ghoy', een euramerikaanse (P. deltoïdes x P. nigra) Unal-kloon. 

- 'Beaupré', een interamerikaanse Unal-kloon. 

- 'Trichobel'·, een P. trichocarpa - Unal-kloon. 

3.2. DE PROEFOMSTANDIGHEDEN 

Het 2 - jarig plantsoen van voornoemde klonen kwam uit de proefkwekerij 

van het Rijksstation en had het kaliber 10/12 (àmtrekklasse in cm op 

1 m hoogte in de kwekerij) . 

De poten werden op 21/12/1983 geplant in de proefkwekerij te Grimminge 

(Oost-Vlaanderen) op een matig gleyige leemgrond met textuur B-horizont 

en een dikke A-horizont ( > 40 cm) (Ada ). 
0 

Uit de klimatologische waarnemingen van Geraardsbergen (tabel 1) bi ijkt 

dat de winter 1983-1984 een eerder normaal verloop had. 

./ ... 
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TABEL 1. Overzicht van enkele klimatologische gegevens van het Station 

Geraardsbergen voor de winter 1983-1984 (K.M.I.). 

Januari Februari Maart April 

gem. min. to 1984 1,5 -0,2 0,2 2 ,4 

gem. min. to normaal -0,7 -0,4 1,0 3,7 

gem. max. t 0 1984 6,6 6,0 8,6 14,2 

Gem. max. to normaal 5,3 6 ,6 9,6 13,7 

3.3. De PROEFOPZET 

De potenwer'denin plantgaten geplaatst met een doorsnede van 20 cm 

en een diepte van 60 cm. De ruimte tussen de poot en de wanden vul 

den we op met "Bio-Argex". "Bio-Argex" is een mengsel van 5 delen 

geëxpandeerde kleikorrels en 2 d.elen stekgrond ; het is aangerijkt met 

de nodige voedingsstoffen . Het werd ontwikkeld door Dr.ir. R. Veldeman, 

Rijksstation voor Plantenziekten, C.L.O. -Gent (10) . 

Dit substraat maakt een gemakkelijke bemonstering van het wortelstelsel 

mogelijk zonder dit al te veel te beschadigen ; het vormt bovendien een 

gunst ig bewortelingsmilieu (9). 

We hebben 5 paralellen aangelegd en binnen iedere paralel 5 poten van 

elke kloon ad random verdeeld, vermits het de bedoeling was op regel

matige tijdstippen 5 poten van elke kloon te onderzoeken. Aldus werden 

in het totaal 100 poten geplant bij een plantverband van 2 bij 2 m. 

3.4. DE PERIODIEKE WAARNEMINGEN 

In 1984 werdenqp27 januari, 29 februari, 30 maart, 2 mei en 16 juni 

en tenslotte na een volledig groeiseizoen nl. op 14 november (zie verder) 

5 poten van elke klncn u itgegraven. Het aantal gesloten en open wortel

primordia werd opgetekend. Het aantal wortels werd bepaald , evenals 
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hun lengte of dikte naargelang het ontwikkelingsstadium. 

Ook de callusvorming en het ontstaan hieruit van adventieve wortels werd 

gevolgd. Bij de laatste opname werd eveneens de grondvlakaangroei opge

meten. 

Op de gegevens werd een variantieanalyse en een eventuele Duncan

toets uitgevoerd. Deze biometrische verwerking ~beurde aan het Bureau 

voor Toegepaste Biometrie en Statistiek, C.L.O.-Gent o.I. v. ir. R. MOER

MANS. 

4. RESULTATEN EN BESPREKINGEN 

Om de klonale verschillen of gelijkenissen beter tot hun recht te 

lat en komen , was het aangewezen eerst de resultaten per opname te 

bespreken. Daarna resumeren we het globale bewortelingsproces. Tot slot 

schenken we aandacht aan enkele bijzondere aspecten van de beworteling 

bij poten. 

4.1. DE RESULTATEN PER OPNAME 

4. 1.1. Opname 27.2.1984 

Bij deze opname, één maand na het planten, was er onder de gege

ven klimatologische omstandigheden, bij geen van de 4 klonen war

telvorming waar te nemen. De onderzochte poten werden zorgvuldig 

teruggeplaatst en konden aldus op het einde van het groeiseizoen 

een bijkomende waarneming opleveren. 

4. 1.2. Opname 29.2.1984 

Op dit ogenbl ik waren reeds enkele stadia van het bewortelings

proces aanwezia . We geven ze weer in tabel 2 a. , de resultaten van 

de biometrische verwerking volgen in tabel 2 b. 

./ ... 
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Tabel 1 a. De bewortelingstoestand op 29.2.1984 

Gemiddeld aantal wortel prim ordi a 
KLOON 

Totaal Gesloten 

I 75.028/3 I 17,0 13,2 

1Ghoy 1 34,0 28,0 

1 Beaupré 1 63,2 63,2 

1 Tri chobel 1 48,8 37,2 

Tabel 1 b. De bewortelingstoestand op 29.2.1984. 
Resultaten Duncan-toets • 

- Totaal aantal wortelprimerdia 

Beaupré Trichobel 

- Aantal gesloten wortelprimerdia 

Ghoy 

Beaupré Tri chobel Ghoy 
----------------~ 

- Aantal o.pen wortelprimerdia 

per poot (n 

Open 

3,8 

6,0 

0 

11 ,6 

75.028/3 

75.028/3 

Trichobel Ghoy 75.028/3 

= 5) 

Hoewel er nog geen eigenlijke wortels aanwezig zijn, vinden we bij alle 

klonen gesloten wortelprimordi a. 

De klonen 1'75.028/3 1
, 

1Ghoy 1 en 1 Trichobel 1 hebben reeds enkele open 

wortelpri mordi a. 

Het hoogste aantal wortelprimerdia treffen we aan bij 1 Beaupré 1 en : 
1 Trichobel 1

• Het laagste aantal bij 1 75.028/3 1
• Hierbij vonden we geen 

significante verschillen tussen 1 Beaupré 1 en 1 Tri chobel 1 , tussen 1 Tri chobel 1 

en 1Ghoy 1 en tussen 1Ghoy 1 en '75.028/3'. 

•. Waarden die niet significant (C(= 0,05) verschillen, zijn met eenzelfde 
streep onderlijnd. 

6 



Voornaamste vaststellingen : 

Eind maart zijn de eerste wortels bij alle klonen verschenen. 

De kloon 'Trichobel' vertoont de verst gevQrderde wortelontwikkeling. 

' 75.028/3' heeft het geringste aantal wortelprimerdia gevormd. 

4. 1.4. Opname 2.5.1984 

Rond dit tijdstip begint normaal het groe iseizoen, de eerste bladeren zijn 

ontloken en het transpiratieproces is op gang gekomen. De aanwezighei d 

van een voldoende aantal actieve wortels bepaalt dan ook het slagen van 

een planting. 

Tabel 4 resumeert de waarnemingen en hun biometrische verwerking. 

Tabel 4.a De bewortelingstoestand op 2.5.1984 

KLOON 

'75.028/3' 

'Ghoy' 

' Beaupré' 

'Trichobel' 

108,8 

92,4 

109 ,8 

92 ,6 

- U) ro
..., Q) 

ct 
nl 0 
nl ::: 

101 ,4 

84 ,2 

99 ,2 

89 ,2 

E 
u 

I._.... 

2,40 

3,59 

3,93 

4 ,71 

244,7 

301,9 

389 ,9 

420,4 

7,00 

8 ,34 

8,88 

15,50 

Tabel 4.b De bewortelingstoestand op 2.5.1984. Resulaten Duncan-toets. 

Som wortels en wortelprimerdia 

Beaurpré 75.028/3 Tri chobe I 

Aantal wortels 75.028/3 Beaupré Trichobel Ghoy 

Gemiddelde wortellengte Tri chobel Beaupr é Ghoy 75.028/3 
--~----~ 

Totale wortellengte per poot Trichobel Beaupré Ghoy 75.028/3 

-----------------------------------------------------------------
L angste wortel Trichobel Beaupré Ghoy 75.028/3 

7 



Een gelijkaardig beeld krijgen we voor het aantal gesloten wortel

primordia. 

Het stadium der open wo"rtelprimordia, het stadium v66r de eigen

lijke wortelvorming, is het verst gevorderd bij 'Trichobel', alhoewel 

er tussen deze kloon en 'Ghoy' en '75.028/3' geen significante ver

sch i 11 en aan te tonen zijn. 

'Beauprér heeft dit stadium nog niet bereikt. 

Voornaamste vaststellingen : 

Belangrijk is dat onder de heersende, eerder normale klimatologische 

omstandigheden, reeds eind februari het bewortel ingsproces op gang 

komt bij alle onderzochte klonen. 

Enkel de kloon 'Beaupré' vertoont op dit tijdstip nog geen open wor

telprimordia. 

4.1.3. Opname 30.3.1984 

Bij deze opname hadden alle klonen reeds wortels gevormd. Het zijn 

preventieve wortels, ontstaan uit reeds aanwezige wortelpr imordia. 

De gesloten en open wortelprimerdia en de w..or.teLs= .werden geteld; 

ook de wortellengte werd opgemeten, deze kan, in dit stadium, als 

een maat voor de leeftijd van de wortels beschouwd worden. 

Tabel 3 geeft een overzictlt van de verschillende waarnemingen en 

hun statistische verwerking. 

Tabel 3.a. De bewortelingstoestand op 30.3.1984 (n = 5) 

Aantal wortel-
I ....... ... 

0 (/) 0 I 
0 primerdia ;: -

Q) Q) Q_ Q) ....... Q) c +-' Q)+-' ... ..0 Q) ... ... "COl 0 + co C+J 0 Q) - c ;: ·- 0 0 ;: Q_ Q) Q) 
KLOON c 

c 
(J)"C Q_ "0-

Q) - ... Q) Q) -c-
....... Q) n; Q) 0 n; Q) - ....... ,...... · - Q) ,-. 
0 Q_ +-' t E 1:~ 2 g' E Et E - 0 c 
(/) co 0 ·- co Q) Q) 0 u ... 0 Q) u Q) co ;: Q_ co+-' +-' - ...__, OJ;:..._, 
Ol 

'75.028/3' 28 ,8 10,2 2,4 41,4 1 0,34 0,225 

'Ghoy' 48,4 34,8 1 ,2 84,6 1 0,30 0,100 

'~eaupré' 63,4 37,6 2,2 103,2 2 0,22 0,100 

'Tri chobel' 19,4 37,4 27,4 84,2 0 22,36 0,762 
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Bij de vorige opname was het aantal gevormde wortels gering, nu zijn ho

ge aantallen wortels aanwezig bij alle klonen. Het hoogste aantal vinden 

we bij de kloon '75.028/3', gevolgd door 'Beaupré'. Tussen beide zijn geen 

significante verschillen aan te tonen. 'Tr i chobel' en 'Ghoy' hebben een 

geringer aantal worte.ls; Ook zij verschillen onderling niet ~ignificant, ter

wijl 'Trichobel' eveneens niet verschilt van 'Beaupré'. 

Dat de kloon 'Trichobel' de oudste wortels heeft, weerspiegelt zich in de 

significant grootste waarden voor de gemiddelde wortellengte en de langste 

wortel, '75.028/3' heeft in dit opzicht de jongste wortels , terwijl 'Beaupré' 

en 'Ghoy' zich tussen beide in situeren. 

De gesommeerde wortellengte per poot - als maat voor de opnamecapa

citeit voor voedingstoffen en water - is hoog : de klonen 'Trichobel' en 

'Beaupré' bereiken een totale lengte van + 4 m. Dit i:s significant meer 

dan 'Ghoy' en '75.028/3'. 

Ook het aantal wortelprimerdia dat tot ontwikkeling kwam als gesloten ,

en open wortelprimordium of als wortel is significant hoger bij 'Beaupré' 

en ' 75.028/3', dan bij 'Trichobel' en 'Ghoy'. 

Bij enkele klonen was reeds wondweefsel gevormd onderaan op het snijvlak, 

waar de poot destijds is afgezaagd ~ Beaupré had over een boog van 

gemiddeld 318° callus gevormd, 'Trichobel' over 234°. 

De overige klonen hadden nog geen wondweefsel gevormd op het zaagvlak. 

Voornaamste vaststellingen : 

Opvallend is het hoge aantal gevormde wortels bij alle klonen. 

De kloon '75.028/3' heeft de jongste wortels, 'Trichobel' de oudste. 

De opnamecapaciteit via de wortels is het hoogst bij 'Trichobel' en 'Beau

pré', gevolgd door 'Ghoy' en '75 .028/3'. 

De wondweefselvorming komt op gang bij de klonen 'Beaupré' en ~ Tri c ho -. 

bel'. 
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Tabel 3 b. De bewortelingstoestand op 30.3.1984 
Resultaten Duncan-toets. 

Aantal gesloten wortelprimordia 

Beaupré Ghoy 

Aantal open wortelpr imordi a 

Beaupré 

Aant al wortels 

Trichobel 

Trichobel 

75.028/3 

Aantal wortelprimordia en wor t els 

75.028/3 

Ghoy 

Beaupré 

Beaupré Ghoy Trichobel 

Totale wor t ellengte per poot 

Gemidde lde wortellengt e 

Trichobel 75.028/3 Ghoy 

Trichobel 

75.028/3 

Ghoy 

75.028/3 

Beaupré 

De kloon 1 Trichobel 1 kent veruit de sterkste worte lontwikkel ing, di t 

zowel naar aantal wortels , al s naar gemidde lde wortellengte en to

tale wortellengte per poot . Deze laatste parameter geeft trouwens 

een idee van het actueel ve rmogen tot het opBem-en :-.van water en 

voedingsstoffen . 

Tussen de overige klonen zijn geen significante verschillen in deze 

kenmerken aan te tonen. 1 Trichobel 1 is trouwens ook de enige kloon 

waarbij alle paralellen beworteld zijn. 

Het totaal aant al wortels en wortelprimordi a is een maat voor de 

potentiële bewortelingsintenisHëi.t. ln dit opzicht heeft 1-Beaupré 1 de 

hoogste waarde, 1Ghoy 1 en 1 Trichobel 1 zijn vergel ijkbaar , t erwij I 

175.028/3 1 tot nu toe significant minder .wortelprimordia en wortels 

gevormd heeft. Bij deze· kloon telden we trouwens ook het kleinste 

aantal open wortelprimordia. 

./ ... 

10 



1 

4.1.5. Opname 13.6.1984 

Bij deze opname konden we de wortellengte niet meer bepalen. De wor

tels waren door het substraat heen gegroeid tot in de leemgrond. 

Bij het uitgraven van de poten braken deze wortels af. 

Tabel 5 a. geeft een overzicht van de waarnemingen. Tabel 5 b. geeft 

de resultaten van de biomet r ische verwerking. 

Tabel 5 a. De bewortelingstoestand op 13.6.1984 (n = 5) 

Som wortels Aantal Ca!lusvor-
KLOON en wortel- wortels ming 

pr imerdia (stam) {graden) 

75.028/ 3 108,0 107 ,3 22,5 

Ghoy 100 ,2 97 ,8 216 

Beaupré 110 ,4 104,4 324 

Tri chobel 95,2 94,6 310 

.T ab-el 5 b. Resultaten variantieanalyse en Duncan-toets 

Som wortels en wortelprimerdia 

Beaupré 

Aantal wortels 

75.028/3 

Callusvorming 

Beaupré 

75.028/3 

Beaupré 

Trichobel 

Aantal wortelprimerdia tn het wondweefsel 

Tri chobel Ghoy 

Ghoy 

Ghoy 

Ghoy 

Beaupré 

Aantal wor-
telp r imerdia 

in het 
wondweefsel 

-
26 

26 

37,8 

Trichobel 

Trichobel 

75.028/3 

1 
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Tussen de klonen zijn geen significante verschiilen meer aan te tonen in 

aantal wortels , noch in de som van het aantal wortelprimerdia en wortels 

(= bewortelingscapaciteit). Het merendeel van de ontwikkelde wortelpri

moridia is uitgegroeid tot wortels, het gebruikt.e substraat is hieraan wel

licht niet vreemd. 

Ook het wondweefsel aan de zaagsnede heeft zich bij · de meeste klonen 

goed verder ontwikkeld. Enkel bij de kloon '75.028/3' tcad slechts het be

gin van wondweefselvorming op. (zelfs 2 paralellen zonder wondweefsel ). 

Bij de andere klonen zijn op dit wondweefsel reeds meerdere open wortel

primerdia waar te nemen. Hun aantal verschilt niet significant naargelang 

van de kloon. 

De voornaamste waarnemingen 

Het aantal wortels dat zich gevormd heeft is voor alle klonen gelijk ge

worden. Enkel de kloon '75.028/3' heeft nog maar weinig wondweefsel 

gevormd. Bij de overige klonen zijn reeds open adventieve primerdia waar 

te nemen op het wondweefsel. 

4.1.6. Opname 14.11.1984 

Bij deze opname is het ee rste groeiseizoen achter de rug . Bij de meeste 

klonen is het wortelsysteem sterk verruimd : uit het wondweefsel zijn im

mers adventieve wortels ontstaan. Bij de opname hebben we dan ook een 

onderscheid gemaakt tussen adventieve wortels gevormd vanuit het wond

weefsel enerzijds , we noemen ze hier calluswortels, en anderzijds de wor

tels die vanuit de oorspronkeli-jke bast van de poot zijn ontstaan, ril. op 

het stamgedeelte dat zich in de grond be_vindt, we noemen ze stamwortels. 

deze laatstgenoemde wortels zijn meestal prevent ieve wortels; er vormden 

zich echter ook vanuit de lenticellen enkele adventieve wortels. Bij de op

name is een onderscheid tussen deze adventieve en preventieve stamwortels 

echter niet mogelijk. Van alle wortels werd de diameter op 2 cm van hun 

oorsprongspunt (:.i)g meten. 
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De uiteindelijke aangroei na 1 jaar bepaalden we aan de hand van de 

jaarringen op een stamdoorsnede Deze doorsnede maakten we op 1 m bo

ven de zaagsnede van de poot, wat overeenkomt met Ele vroegere kalibreer

hoogte. 

Vermits iedere kloon zijn eigen groeiritme heeft, gebruikten we niet de 

absolute aangroei in grondvlak, maar wel 

als maat van de groei. (relatieve aangroei 

de relatieve· aangroei op 1 m 

= grondvlak '84 - grondvlak'83 ·· 
~------------~-----------x 

grondvlak '83 

Qe gegevens zijn samengevat in tabel 6 a en hun biometrische verwerking 

in tabel 6 b. 

Tabe I 6 a. Bewortelingstoestand op 14.11.1984 (n = 5) 

KLOON '75.028/3' Ghoy Beaupré 

aantal gevormde stam wortels 109,6 93,4 114,8 

aantal levende stamwortels 109,0 91 ,8 114,8 • 

aantal gevormde calluswortels 2,4* 89,2 24,8* 

aantal levende calluswortels 2,4 89,2 22,4 

otaal aantal gevormde wortels 112,0 182,6 139,6 

diameter stam wortels (mm) 2,1 1 ,8 2,6 

diameter calluswortels (mm) 4,0 0,9 1 ,6 

relatieve grondvlakbijgroei (%) 14,7 10,9 15,7 

• bij 75.028/3 en bij Beaupré zijn resp. bij 2 en 1 poot nog 

calluswortels gevormd. 

Tabel 6 b. Bewortelingstoestand op14.11.1874. 

Resultaten variantieanalyse en DunGan-toets 

Aantal gevormde stam wortels 

Beaupré 

Aantal levende stamwortels 

Beaupré 

75.028/3 

75.028/3 

Trichobel 

Trichobel 

Trichobel 

107,6 

105,6 

50,0 

42,8 

157,6 

2,6 

0,9 

16,4 

geen 

Ghoy 

Ghoy 
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Aantal gevormde calluswortels 

Ghoy Tri chobel 

Aantal levende calluswortels 

Ghoy 

Totaal aantal gevormde wortels 

Trichobel 

Ghoy Trichobel 

Diameter stamwortels 

Trichobel 

Diameter calluswortels 

Trichobel 

Realieve grondvlakbi j groei 

Trichobel 

Beaupré 

Beaupré 

Beaupré 

Beaupré 75.028/3 

Beaupré 75.028/3 

Beaupré 75.028/3 

75.028/3 Ghoy 

75.028/3 Ghoy 

75.028/3 Ghoy 

Naar aantal gevormde stamwortels, aantal levende stamworte!s en totaal 

aantal gevormde wortels zijn geen sifnificante verschillen tussen de klo

nen vast te stellen. 

Opvallend is dat er zeer weinig van de gevormde wortels afgestorven zijn 

tijdens het eerste groeiseizoen. Een verklaring hiervoor kunnen we zoeken 

in het bewortelingssubstraat en in het feit dat de grondwatertafel voldoen

de diep ligt en geen nadelige invloed kan uitoefenen op de wortelontwik

keling. 

Bi j de vorming van calluswortels zijn tussen de klonen wel verschillen vast 

te stellen. Vooreerst hebben bij de klonen 1 Beaupré 1 en 1 75.028/3 1 resp. 1 

en 2 poten nog geen enkele calluswortel gevormd. Bovendien is de variatie 

binnen eenzeffde kloon groot, ondanks de homogene bodem en bewortelings

substraat. (tabel 7). 

Tabel 7 toont verder aan dat er bij de k!cc:-: 1Ghoy 1 zeer hoge aantallen 

calluswortels kunnen gevormd worden. Verder valt de kleine variatie in aan-
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tal op bij de kloon 1 Trichobel 1
• Bij deze kloon zijn ook reeds enkele (o.ver

tollige) calluswortels aan het afsterven. Dit wijst erop dat bij 1 Trichobel 1 

het wortelvormingsproces vanauit het callus beëindigd is. 

Tabel 7. Variatiecoëfficiënt en de minimum en maximumwaarden voor 

het aantal gevormde calluswortels. 

KLOON Aantal gevormde calluswortels 
V .C. (o/o) 

min. max. 

175.028/3 _1 95,92 0 5 

1Gnoy 1 62,58 40 163 

18eaupré 1 131 ,45 0 81 

1Trichobel 1 11,83 45 59 

U i t tabel 7 blijkt ook dat de sterkst ontwikkelde stamwortels te vinden 

zijn bij 1 Trichobel 1 en 1 Beaupré 1
• Dit terwij I de calluswortels bij 1 75.028/3 1 

(le hoogste gemiddelde diamèter hebben. Zij zijn echter ook het geringst in 

aantal. 

De uiteindelijke groeiprestatie van de verschillende klonen, uitgedrukt als 

relatieve grondvlakbijgroei op 1 m boven de zaagsnede, verschilt niet signi

ficant tussen de klonen 1 Trichobel 1
, 

1 8eaupré 1 en 1 75.028/3 1
• Hun rangorde 

geeft wel deze van de onderlinge verschillen in bewortelingssnelheid weer : 

1T r ichobel 1 die het eerst bewortelde, heeft ook de hoogste relatieve grond

vlakbij groei. 

De kloon 1Ghoy 1 echter heeft de kleinste relatieve bijgroei, dit ondanks 

zijn goede bewortel ingssnelheid en het hoge aantal wortels. 

Voornaamste waarnemingen 

Van het uiteindelijk aantal gevormde wortels op het stam gedeelte (+ 100) 

zijn er zeer weinig afgestorven en dit bij alle klonen. 

15 



Tussen de klonen zijn er wel sterke verschillen in de vorming van 

calluswortels. Terwijl 'Ghoy' een zeer hoog aantal van deze wortels 

gevormd heeft (:!: 90) , zijn er bij '75.028/3' slechts een paar callus

wortels aanwezig , deze zijn dan wel het sterkst ontwikkeld. 

De klonen 'Beaupré ' en 'Trichobel' situeren zich tussen beide voor

noemde klonen in, wat het aantal calluswortels aangaat. Ook is het 

proces van de vorming van calluswortels b i j enkele poten van 'Beaupré' 

en '75.028/3' nog niet gestart. 

De uiteindelijke groei van de poten na een eerste groeiseizoen is het 

laagst voor de k loon 'Ghoy' , ter wijl de andere klonen in dit opzicht 

niet significant verschillen. 

4.2. HET GLOBALE BEWORTELINGSPROCES 

De figu ren 1 , 2 en 3 laten de evolut ie zien van enkele belangrijke be

wortelingsstadia gedurende het eerste jaar na het planten voor de 4 

onderzochte klonen. De figuren illustre renvooral de klonale verschillen 

die tot_ uiting komen bij het doorlopen van de verschillende stadia. 

In figuur 1 zien we dat de kloon '75.028/3' later wortelprimerdia (1 o 

en 2° bewortelingsstadium) tot ontwikkeling brengt dan de drie andere 

klonen. 

Figuur 2 toont enerzijds dat ' Trichobel' het snelst wortels vormt, maar 

anderzi j ds ook dat vanaf 2.5. 84 het aantal gevormde stam wortels voor 

alle klonen onderling en in de tijd gelijk blijft. 

Figuur 3 beklemtoont de tragere start van de kloon 75.028/3, die tussen 

30.3.84 en 2.5.84 het grootste aantal wortelprimerdia en wortels tot ont

wikkeling brengt, terwijl de andere klonen dit reeds een maand eerder 

deden. Deze figuur laat ook duidelijk de klonale verschillen in aantal 

cal I uswortels tot uiting kom en. 
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Fig. 1. Beworteling bij poten van 4 klonen (n = 5). 

Evolutie van het aantal wortelprimordia. 
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Voornaamste vaststeil i ngen 

Het bewortelingsvermogen = totaal aantal gevormde (stam)wortels, 

is voor alle klonen gelijk. De snelheid waarmee dit aantal bereikt wordt 

is echter kloonspecifiek. Deze klonale verschillen in bewortelingsnelheid 

zijn naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan genetisch bepaalde ver

schillen in reactie op omgevingsfactoren, zoals bodemtemperatuur, zuur

stofgehalte e.d. die het bewortelingsproces beïnvloeden. 

4.3. BIJZONDERE ASPECTEN VAN DE BEWORTELING BIJ POTEN 

4.3.1. Verdeling van de wortelprimerdia ~t). de wortels over het ondergrondse 

stamgedeelte. 

Bij elke opname verdeelden we het stamstuk dat zich in de grond be

vond in 6 gelijke delen van 10 cm lengte. Van ieder deel afzonderlijk 

noteerden we de diverse bewortelingsaspecten. 

Enkele gemiddelde waarden van deze verdelingen over het bedoelde stam

stuk geven we weer in figuur 4 (a, b , c, d en e) en dit voor enkele be

wortel i ngsstadia op verschillende tijdstippen (29/2 ; 30/3 ; 2/5). 

Deze figuren illustreren het volgende 

Door invloed van de groeistoffen, die in de plant naar de basis tot ge

transporteerd worden, begint ook de wortelvorming daar. Naarmate het 

bewo rtelingsproces vordert in de tijd worden in de bovenliggende delen 

steeds meer en meer wortels gevormd, tot een bepaald maximum wordt 

bereikt (fig 4 c). De verdeling van het aantal wortels wordt dan gelijk

matig, en het aantal blijft nagenoeg konstant. 

De evolutie van sterke ongelijke verdeling naar gelijkmatige verdeling 

over de stam weerspiegelt ook de bewortelingssnelheid. Uit fig. 4 a 

kunnen we immers afleiden dat bij 'Trichobel' en ' Beaupré' de wortel

primordia zich Aerd€ r G t wikkelen dan bij '75.028/3' en 'Ghoy'. 

Fig. 4c toont de achterstand van de kloon '75.028/3' en fig 4 d beklem

toont de voorsprong van 'Trichobel'. 
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75.028/ 3 Ghoy Beaupré Trichobel 

10 cm 

10 

7,8 

13,6 6,6 

12,6 .,..____11 ,6 

---- 13,0 

16,4 ~--13,8 

aantal wortelprimordi . 

Fig . 4a . Beworteling bi j poten van 4 klonen (n = 5). 

Verdeling van het aantal wort elprimordia, opname 29/2/84. 

75.028/3 

0 

0 

0 

0 

0 

3,8 

Ghoy 

6,0 

Beaupré 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Trichobel 

aantal open wortel 
primerdia 

Fig. 4b. Beworteling bij poten van 4 klonen (n = 5). 

Verdeling van het aantal open wortelprimordia, opname 29/2/84. 



75.028/3 Ghoy Beaupré 

0 

0 
4,0 

0 5,2 6,0 

0,4 t----11,8 1-----12,8 

~-- 12,2 16,6 ~--16 , 2 

Fig. 4c. Beworteling bij poten van 4 klonen (n = 5). 
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Trichobel 

0,6 

2,4 

11 '8 

13,0 

13,6 

1----- 16,4 

open wortelprimordia + 
wortels 

Verdeling van het aantal open wortelprimordia +wortels, 
opname 30/3/84 

75.028/ 3 Ghoy Beaupré Trichobel 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
8,0 

0 0 0 9,8 

l '4 1 '4 2' 1 8,0 

aantal wortels 

Fig. 4d. Beworteling bij poten van 4 klonen (n = 5). 

Verdeling van het aantal wortels, opnam~ 30/3/84. 
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75.028/3 Ghoy Beaupré Trichobel 

- - - -
10 cm r- 2,8 r-- 6,0 t---- 5,2 r--6,0 

- - - -
19 16,2 18,8 19,6 

- - - -
23,4 25,6 22,6 18,2 

- - - -
21,0 26,6 18,4 15,2 

- - - -
18,6 26,6 17,0 12,6 

- - - -
16,6 23 , 2 17,2 18 , 0 

- - - -
aantal wortels 

Fi g. 4e. Beworteling bij poten van 4 klonen (n = 5) . 

Verdeling van het aantal wortels , opname 2/5 / 84. 
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4.3.2. Aantal wortelprimordia en wortels per lengte-eenheid 

Een bevredigende beworteling wordt bepaald door de snelheid waarmee 

een poot wortels vormt en het aantal wortels dat snel kan gevormd 

worden, m.a.w. van het aantal proventieve wortelprimordia per lengte

eenheid. Deze wortels dienen immers in te staan voor een voldoende 

vocht- en voedingsstoffenvoorziening zodra het groeiproces op gang 

komt. 

We kunnen aannemen dat bij deze proef, waar we met een zeer gunstig 

bewortelingsmilieu werkten, de meeste voorafaangelegde of proventiev 

wortelprimordia zich hebben ontwikkeld. Bij de laatste opname op 13/11 

hebben we immers geen wortelprimordia (open of gesloten) meer waar

genomen. 

Tabel 9 geeft een overzicht van het gemiddeld en normaal aantal wor

telprimordia per 10 cm stamstuk, die ontwikkelden tot gesloten of open 

primordium of tot wortel. 

Tabel 9. Gemiddeld (n = 5) en maximaal (. .) aantal ontwikkelde wor

telprimordia per 10 cm stamlengte. 

75.028/3 Ghoy Beaupré Tri chobel 

29/2 2,8 ( 18 5,7 (20) 10,5 (22) 8,1 ( 18) 

30/3 6,9 (23) 14,1 (24) 17,2 (29) 14,0 (22) 

2/5 18,1 (31) 15,4 (26) 18,3 (30) 15,4 (26) 

13/6 18,0 (29) 16,7 (24) 18,4 (26) 15,9 (23) 

14/11 18,3 (28) 15,6 (27) 1911 (39) 17,9 (49) 

Uit deze tabel blijkt dat vanaf 2/5 het gemiddeld aantal ontwikkelde 

wortelprimordia nagenoeg konstant blijft. Bovendien weten we dat van

af 13/6 er geen significante verschillen meer bestaan tussen de klonen 

onderling (Tabel 4 b, 5 b en 6 b). We kunnen dus aannemen dat deze 

4 klonen eenzelfde aantal wortels kunnen vormen bij gunstige omstan

digheden. Er bestaan enkel klonale verschillen in de snelheid waarmee 

deze primordia tot ontwikkeling komen. 
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Tabel 9 toont eveneens aan dat er zeer hoge aantallen wortelprimerdia 

per 10 cm stamlengte aanwezig zijn. 

Bij de klonen 'Beaupré' en 'Trichobel' kunnen we bij de laatste op!)ame 

een stijging van het aantal wortels (primoria) vaststellen en dit dan vooral 

voor wat het maximum aantal betreft. Dit is te wijten aan een andere fa

se in het bewortelingsproces : nl. de vorming van adventieve wortels vanuit 

de lenticellen. Dit verschi"jnsel is trouw-ens het sterkst-~ uitgespro~en bij de 

kloon die het snelst bewortelt. Ook hier begint dit stadi_um van wortelvor

ming in het onderste pootsegment • 
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5. B E S L U I T E N 

5.1. HET BEWORTELINGSPROCES BIJ POTEN 

De eerste tekenen van wortelvorming konden we onder de heersende, 

normale klimatologische omstand!gheden, reeds eind februari waarne

men onder vorm van de aanwezigheid van gesloten en open wortelpri

mordia. 

De eerste wortels verschenen in de loop van de maand maart. Zij ont

staan eerst aan de basis van de poot omwille van het neerwaartse tra 

port van auxinen. 

Begin mei zijn de meeste proventieve wortels gevormd. Op dit ogenblik 

hebben sommige klonen eveneens reeds wat wondweefsel gevormd aan 

de zaagsnede onderaan de poot, maar voor half juni werden hieruit nog 

geen adventieve wortels gevormd. Open adventieve wortelprimordia heb

ben we dan echter wel reeds aangetroffen. 

De adventieve wortels hebben we slechts op het einde van het eerste 

groeiseizoen kunnen waarnemen. Het waren vooral adventieve wortels 

die vanuit het wondweefsel op het zaagvlak gevormd waren. Enkel:e 

klonen hadden ook reeds adventieve wortels gevormd vanuit de lenticel

len in het onderste stamsegment. 

Wat het aantal gevormde proventieve wortels betreft, werden er gemid

deld een 17-tal per 10 cm stamlengte geteld, dit aantal kon oplopen tot 

meer dan 25. 

5.2 . DE KLONALE VERSCHILLEN 

De gevonden klonale verschillen zijn vooral verschillen in bewortelings

snelheid. Het uiteindelijk aantal wortels dat gevormd werd vanuit preven

tieve wortelprimordia verschilt inderdaad niet significant naargelang van 

de onderzochte kloon. 

. I ... 
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- 'Trichobel', een P. trichocarpa-kloon, kent de snelste beworteling. 

Bij deze kloon hebben we het eerst de hoogste aantallen wortelpri

mordia en wortels geteld. Ook de wondweefselvorming en het ont

staan van adventieve wortels hieruit kwam het snelst op gang. On

getwijfeld ligt dit aan de basis van het probleemloos aanslaan van 

poten van deze kloon. 

- De kloon '75.028/3', een zgn. terugkruising, kent eveneens een goede 

wortelvorm ing, maar deze komt van alle onderzochte klonen het 

traagst op gang. Uit het callusweefsel zijn op het ogenblik van de 

laatste opname slechts enkele adventieve wortels ontstaan. 

Bovendien was de wondweefselvorming bij enkele poten nog niet 

begonnen. 

- De klonen 'Beaupré' en 'Ghoy', respectievelijk een interamerikaanse 

en een euramerikaanse hybride, situeren zich·~ tussen beide voornoemde 

klonen. 

Zo vertoont 'Beaupré' eind februari wel een belangrijk aantal geslo

ten wortelprimordi a, maar geen open wortelprit"Dordi a, dit in tegen 

stelling tot de andere klonen. 

Eind maart zijn bij beide klonen reeds wortels aanwezig. Hun .aantal 

ligt _tussen dit van 'Trichobel' en ' 75 .028/3' in. 

Bij de aanvang van het groeiseizoen vertoont 'Beaup.cé' samen met 

'75.028/3' het hoogste aantal wortels. Hun ontwikkeling is vergelijk

baar met deze van 'G hoy', maar is echter niet zo ver gevorderd als 

bij 'Tri chobel '. Ook is op dat ogen bi ik bij 'Beaupré' de wondweef

selvorming op gang gekomen, hoewel niet bij alle poten. 

Bij de laatste waarneming waren bij 'Ghoy' opvallend veel callus

wortels gevormd. Zij waren echter niet zo sterk ontwikkeld als bij 

'Beaupré'. De relatieve grondvlakbijgroei na 1 jaar ligt bij 'Ghoy' 

30 o/o lager dan bij de overige klonen. 

De verschillen in bewortelingssnelheid zijn genetisch bepaald. Zij zijn 

naar alle waarschijnlijkheid terug te brengen op kloonspecifieke eisen. 

wat betreft omgevingsfactoren die het bewortelingsproces positief of 

negatief beïnvloeden. Hierbij denken we vooral aan bodemtempera

tuur, zuurstofgehalte van de bodem, bodemvochtigheid, pH .... Verder 

onderzo k i hier zeke r gewenst. 

./ ... 
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5.3. AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 

De resulaten van dit onderzoek tonen aan dat de bewortel ingscapaciteit 

van 4 genetisch sterk verschillende klonen in de gegeven proefomstandig

heden vergel ijkbaar is. Het aantal proventieve wortels dat gevormd wordt 

is niet verschillend. 

De klonale verschillen zijn echter verschillen in bewortelingssnelheid. 

Klonen waarbij de beworteling eerder traag op gang komt, dienen tij

dig geplant, opdat tegen het uitlopen een voldoende aantal wortels kan 

gevormd worden. 

Vermits de beginnende wortelvorming zich reeds eind februari kan m a

nifesteren, is het aan te bevelen klonen zoa ls '75.028/3' en 'Ghoy' voor 

dit tijdstip te planten. 'Beaupré' en zeker 'Tr i chobel', die een snelle be

worteling kent , kunnen eventueel wat later aangeplant worden. 

Bij dit proefopzet hebben we een gunstig bewortelingsmedium gekozen om 

de bemonstering van de wortels mogelijk te maken : 

De klassieke populierengronden vormen echter wegens hun vaak hoog klei

gehalte en slechte waterhuishouding een ongunstige bewortelingsmilreu , 

waardoor de beworteling vert r aagd wordt. 

Onder zulke omstandigheden moet zeker _y.r~ geplant worden en kan een 

plantgatbehandeling met zgn . "Biö - A rge x " de_ beworteling stimuleren. 



SAMENVATTING 

Het öewortelingsvermogen van populierenklonen is een belangrijk selec

tiecriterium, niet alleen in verband met de vegetatieve vermeerde~ing door 

stekken, maar ook in verband met het aanslaan van plantingen, in het bijzon

der wanneer poten gebruikt worden. 

We hebben dan ook de beworteling bestudeerd bij poten van 4 klonen 

met uiteenlopende genetische achtergrond. Door periodieke waarnemingen 

gedurende het jaar na het planten, konden we voor elke kloon het beworte

lingsproces reconstrueren. Het omvat de ontwikkeling van proventieve wor

telprimordia naar wortels, de wondweefselvorming en het ontstaan hieruit 

van adventieve wortels, hierb ij werd niet alleen gelet op het aantal van deze 

strukturen, maar ook op hun ontwikkelingstoastand en hun verdeling over het 

ondergrondse stamgedeelte. 

We konden geen significante verschillen in aantal gevormde proventie

ve wortels vaststellen. De klonale ve rrscbillen zijn echter te herleiden tot 

verschillen in bewortelingssnelheid. Dit komt tot uiting in o.a. verschillende 

lengte en dikte van de proventieve wortels, de ontwikkelingstoastand van het 

wondweefsel en verschillen in de vorming van àdventieve wortels. 

Tot slot lichten we ook de betekenis van de bekomen resultaten voor 

de praktijk toe. 
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RESUME 

L'enracinement de plançons de clones de peupliers génétiquement divergents. 

Le pouvoir d'enracinement des clones de peupliers est un critère important 

de sélection, non seulement en rapport avec la multiplication végétative 
par boutures mais également en rapport avec la reprise de plantations, en 
particulier lors de 1 'utilisation de plançons. 

Nous avons dès lors étudié 1 'enracinement des plançons de 4 clones 
ayant un arrière-plan génétique divergent . Par des observations périodiques 
durant 1' année de 1 a p 1 antat i on nous pouvi ons reeonstrui re pour chaque c 1 one 
le processus d'enracinement. Il comprend le développement de primerdia de 
racines préformées en racines, la formation des cals et la naissance à partir 
de ceux-ci de racines néoformées ; l'attention se porta ci-apr és non seulement 
sur le nombre de ces structures, mais également sur leur stade de développement 
et leur répartition le long de la partie souterraine du tronc. 

Nous ne pouvions établir de différences significatives quant au nombre 
de racines préformées. Les différences entre clones sont plûtot à ramener 
à des différences dans la rapidité d'enracinement. Ceci s'exprime entre 
autres dans des longueurs et des grosseurs différentes des racines préformées, 
1 'état de développement du tissu cicatriciel et des différences quant à la 
quantité de racines néoformées. 

En conclusion nous discutons de la significatien pour la pratique 
popu l icole des résultats obtenus. 
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SUMMARY 

Rooting of sets of genetically different Populus clones. 

Rooting capacity is an important selection criterion with respect 

to the vegetative propagation of Populus clones, especially when sets are 

used to estab1ish new p1antations. 

The rooting capacity of four c1ones with different genetic origins 

was studied. The rooting process was reconstructed from periodica1 observations 

made dur i ng the fi rst year after p 1 anti ng. The stages in deve 1 opment from 

preformed root primordia (root-germs) to roots, the formation of callustissue 

and the formation of roots from new induced primordia. Observations included 

the number of roots formed, their distribution a1ong the stem and their 

deve1opment over time. 

No significant differences among the four c1ones were found in the 

tot al number of roots ori gi nat i ng from preformed primordi a. However, cl on a 1 

dif erences in "the rate of rooting were found based on differences in 1enght 

and thickness of roots originating from rootgerms, stage of callus formation 

and number of roots originating from induced primordia . 

The implications for plantation establishment of this clonal difference 

in rate of rooting are discussed. 
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