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1. 

ABSTRACT 

In this publication the authors demonstrate the possibilities for impravement 
of production by the use of "Unal" clones, as the results obtained in some circa 
10 years old trial plots have shown. These clones were bred and selected at the 
farmer private Institute for Poplar Cultivation, nowadays the Government Poplar 
Research Station. 

Attention is paid to the use of sets in new plantations; especially the P. 
trichocarpa clones and the interamerican hybrids (P. trichocarpa x P. deltoides) 
have proved to be suitable for th~s method. 

f·1oreover it was shown that the 5 interamerican "Unal" clones can be used for 
the establishment of poly-clonal plantations, where these clones can be planted in 
mixtures of individual trees each belonging to a different clone. 



2. 

ABSTRAIT 

Les auteurs soulignent par cette publication et sur base des résultats 
obtenus dans quelques parcelles expérimentales agées de ± 10 ans, les meilleu
res possibilités de production des clones 11 Unal 11 

- ces clones furent améliorés 
et sélectionnés par l 1 Institut de Populiculture, institution privée d•alors, 
actuellement la 11 Rijl<sstation voor Populierenteelt ... 

L•accent est mis par ailleurs sur l•utilisation de plançons lors de l•é
tablissement de nouvelles plantations 5 les clones P. trichocarpa et les hybri
des interaméricains (P. trichocarpa x P. deltoides) se prêtent principalement 

à ce type de plantation. 

Il fut de plus établi que les 5 clones 11 Unal 11 interaméricians peuvent être 
utilisés pour l 1 établissement de plantations polyclonales, pour lesquelles ces 
clones conviennent même mélangés pieds par pieds; 

Les auteurs traîtent également de 1•aspect sol. 
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INLEIDH!G 

De huidige reeks der zogenaamde "Unal 11 -klonen (bijlage .1) werd geselecteerd 
uit de nakomelingsschappen van kunstmatige kruisingen, uitgevoerd in de jaren 1960 
en 1961 door het vroegere Instituut voor Populierenteelt (*) van de N.V. Union Alu
mettière, hetwelk inmiddels sinds 1 januari 1976 het Rijksstation voor Populieren
teelt is geworden met vestiging te Geraardsbergen, één der tien Rijksstations, be
horende tot het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (C.L.O.) Gent van het Uinis
terie van Landbouw. 

In de loop der jaren 1966-1969, periode der zware aantastingen der oudere 
populierenklonen door de bladziekte Marssonina brunnea, werden de 11 Unal 11 -klonen op 
beperkte schaal vermeerderd en in diverse proefpercelen aangeplant (2). 

Deze proefpercelen, verspreid gelegen over het land, zijn meestal ongeveer 
1 ha groot en bevatten voor elk der 10 tot 15 aanwezige klonen 10 tot 15 bomen wel
ke per toeval over het veld verdeeld zijn. Naast de "Unal 11 -klonen werden ter verge
lijking meestal enkele der oudere gekende euramericana's, dit zijn hybriden P. del
toides x P. nigra, aangeplant. 

7. 

Vanaf het jaar 1970 werden diezelfde klonen evenwel in versneld tempo op gro
tere schaal vermeerderd. Voor het ~eheel der "Unal 11 -klonen staan er op dit ogenblik 
ongeveer 70.000 bomen in meerdere uiteenlopende standplaatsen te groeien. 

Het betreft hier in hoofdzaak produktie-aanplantingen welke destijds, in goede 
samenwerking tussen het personeel der verschillende afdelingen van de N.V. Union 
Allumetière, op gronden van deze maatschóppij werden aangelegd. 

Neerdere van deze proefvelden en aanplantingen worden door het Rijksstation 
voor Populierenteelt van dichtbij en met bijzondere aandacht gevolgd. 

Nu de "Unal 11 -klonenreeks ter beschikkin~ staat van de populierenplanters is 
het belangrijk geworden de mogelijkheden van deze nieuwe klonen~ aan de hand van 
de bekomen resultaten in de belangrijkste populeta en produktieplantingen te illus
treren. 

(*) Hier kan niet voldoende onderlijnd worden dat het opzoekingwerk van het 
Instituut voor Populierenteelt jarenlang gesteund en gesubsidieerd werd door 
het IJJ.O.N.L. ( Instituut tot aanmoedi ging van het lJetenschappelijk Onderzoek 
in Nijverheid en Landbouw ). 



Alleen al door hun hogere ziekteresistentie, dringt het gebruik van "Unal"
klonen zich meer en meer op. Immers, sinds de jaren 1 60 is aanplanten van een hele 
reeks oude handelsklonen niet meer verantwoord wegens hun hoge gevoeligheid voor 
de bladvlekkenziekte, ~ ·larsstïnina brunnea, primaire oorzaak van hetmassaleafsterven 
van heel wat populierenaanplantingen. 

De laatste jaren echter hebben aantastingen van de roest
1
Nelampsora larici

populina, ernstige schade toegebracht aan de •Robusta•aanplantingen. De door deze 
schirrrnel veroorzaakte jaarlijks weerkerende vervroegde bladval, maakt bovendien bij
komende infectie door de schorsbrand- Dothichiza populea -mogelijk. Deze aantas
ting kan uiteindelijk aanleiding geven tot het gehele afsterven van de boom. 

Dit alles maakt dat aanplant van de 11 oude" handelsklonen op standplaatsen 
waar de infectiedruk van bGide ziekten hoog is - dit zijn weinig verluchte valleien, 
waar overigens een groot deel van de plantinaen zijn qeleqen,- zeer grote risico•s 
inhoudt. Alleen het gebruik van minder gevoelige tot ziekte resistente klonen kan 
de planter meer zekerheid verschaffen. 

Het ligt dan ook in onze bedoeling de gegevens over de "Unal"-klonen aan te 
vullen en uit te br~iden naarmate zij in de toekomst ter beschikking komen. 

8. 



1. DE POPULETA TE GRIMMINGE 1969, TE HAlMIN 1969 EN TE LOMMEL 1969 

1 • 1 • ALGEMEEN 

Aangelegd tijdens de winter î968- 1969, bevatten deze 3 populeta een-
zelfde reeks P. deltoides x P. nigra-klonen, waaronder zich zowel oude 
handelsklonen en lokale variëteiten bevinden, als klonen die door het Rijks
station voor Populierenteelt geselecteerd en geproduceerd werden~ 

Als "oude 11 handelsklonen, zijnde klonen die voorkomen op de lijst der 
definitief tot de controle toegelaten variëteiten van de N.D.A.L.T.P., wer
den de klonen 'Gelrica', 'Robusta', 'Tardif de Champagne', 'Regenerata van 
Neeroeteren' en 'Harff' aangeplant. Vermits de handelsvariëteiten 'Gelrica' 
en 'Robusta' meerklonig zijn, zijn zowel de "Bruine 11 als de 11 Groene" Gelrica 
en de 11 Groene 11 en "Rode 11 Robusta in deze populeta aanwezig. 

9. 

De lokale klonen zijn 'Lommel 421' en 'Bocholt 3-3' -deze laatste blijkt 
identisch te zijn aan de Duitse kloon 'Drömling' - deze beide klonen werden 
immers destijds, omw·ille van hun goede groei, geselecteerd in aanplantingen 
op de beboste eigendommen van de N"V. Union Alumettière, respectievelijk 
te Lommel en te Bocholt. 

De klonen geselecteerd door het Rijksstation voor Populierenteelt, zijn 
'Gaver', 'Gibecq' en 'S 677-2', de eerste twee zijn zgn. 11 Unal 11 - klonen. 

Het populetum te Grirruninge is gelegen in een kleine beekvalleis terwijl 
dit te Lommel werd aangelegd in de watering aldaar op bevloeide zandgronden, 
het populetum te Hainin bevindt zich in de alluviale vlakte van de Haine-rivier. 

Het plantsoen met 2-jarige stam en 3-jarige wortel werd aangepla~t in 
driehoeksverband met een afstand van 8 m in en tussen de rijen. 

Teneinde een goede start te verzekeren werden per plantkuil 2,5 kg mest
stoffen, nl . 1, 5 kg metaalslakken (15 à 18% P205), 0,5 kg patentkali (25% 
K2o, 8% MgO) en 0,5 kg chilinitraat (15 % Nitraatstikstof) met de plant
aarde vermengd . 





Het profiel vertoont een sterk hydromorfe humus-ijzerpodzol. De Ap 
is zwartgrijs en soms veenachtig. De bruine B-horizont is diep ontwikkeld 
en gaat tussen 60 en 125 cm diepte over tot groen bruinachtig gereduceerd 
zand. 

Het zijn permanent natte gronden met een winterwaterstand tot aan het 
oppervlak, de zomerwaterstand ligt tussen 80 en 125 cm. 

1. 3. ANALYSE VAN DE METINGEN 

11. 

Aangeplant op geschikte, doch uiteenlopende standplaatsen, werden en 
worden deze populeta zeer nauwkeurig gevolgd in verband met de groeikracht, 
ziekteresistentie, aanpassingsvermogen, enz. van de aanwezige klonen. 

Tabel 1.1. geeft een overzicht van de groeiprestatiesvan de verschil
lende klonen, uitgedrukt in gemiddelde iaarlijkse omtrekaanwas tijdens de pe
riode 1970-1979. De eerste twee groeijaren werden hier buiten beschouwing 
gelaten vermits pas na deze vestigingsperiade een belangrijke omtrek- en 
hoogtegroei valt waar te nemen. 

De belangrijkste gegevens van de biometrische analyse zijn samenge
b~acht in paragraaf 1.4. (*). 

Na 11 vegetatieperiodes zijn er, zoals blijkt uit de gegevens van ta
bel 1.1. en de erop uitgevoerde variantieanalyse en Duncan-toetsen~ statis
tisch gezekerde verschillen in groeipresaties tussen de klonen vast te stel
len. 

-Gemiddeld over de 3 populeta , vertonen beide •Gelrica•s•, •rardif de Cham
pagne•, •Lommel 421 1

, •s.677-2 1
, •Gaver•, en 1Gibecq• een G.J.A. die deze van 

de standaardkloon •Robusta gooen' in min of meerdere mate overtreft. 

-Een bevredigende, met •Robusta• vergelijkbare groei, is waar te nemen bij 
• Bocholt 3-3 • . 

- Een zeer inferieure omtrekgroei kenmerkt de handelsklonen •Harff 1 en •Rege
nerata van Neeroeteren•. 

(*) De statistische verwerking van alle gegevens gebeucde door het Bureau 
voor Biomètrische Verwerking verbonden aan het Centrum voor Landbouw
kundig Onderzoek - Gent, onder leiding van ir. R. Moermans . 



KLOON 

'Robusta groen' 

'Robusta rood' 

· 'Gelrica bruin' 

'Gelrica groen• 
. 

'Tardif de Champagne• 

'Harff' 

'Regenerata 

Neeroeteren' 

'Bocholt 3-3' 

'Lommel 421' 

'S 677-2' 

'Gaver' 

'Gibecq' 

Tabel 1.1. Gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas (G.J.A.) (*} over de periode 1970-1979 

in de populeta Grimminge 1969, Hainin 1969 en Lommel 1969 

GRIMMIN GE HA IN IN LOMMEL 

Omtrek Omtrek G.J.A. Omtrek Omtrek G.J.A. Omtrek · Omtrek G.J.A. 
1970 1979 1970 1979 1970 1979 

op 1 ,30m op 1 ,30m op 1,30m op 1 ,30m op 1 ,30m op 1 ,30m 
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

20,3 87,2 7,4 17,2 92,6 8,4 18,0 93,2 8,4 

20,5 91,7 7,.9 17,8 96,8 8,8 18,0 95,2 8,6 

20,0 102,7 9,2 14,0 109,2 10,4 16,2 98,6 9,1 

. 1_8 ,8 98,3 8,8 12,6 99,4 9,6 15,1 88,1 8,7 . 
18,9 93,1 8,2 15,1 105,8 10,1 15,5 90,5 8,3 

19,0 ·. 79,3 6,7 15,8 83,4 7,5 16,6 75,3 6,5 

19,1 76,7 6,4 14,2 82,0 7,6 15,4 65,1 5,5 

•. 

20,3 84,8 7,2 17,6 93,7 8,4 17,0 83,0 7,4 

19,7 98,1 8,7 15,1 100,4 9,5 18,8 94,5 8,4 

20,9 . 100,9 8,9 15,7 99,0 9,3 16,9 98,2 9,0 

20,6 97,3 8,5 14,9 99,8 9,3 15,8 101,0 9,5 

20,3 89,9 7,8 18,4 96,9 8,7 17,3 101,3 9,3 

-- -- ----

(*) Na subs titutie van de ontbrekende waarnemingen 

G.J.A. 

van de 3 

populeta 

(cm) 

8,1 

8,4 

9,6 

8,8 
. 

8,9 

6,9 

6,5 

7,7 

8,9 

9,1 

9,1 

8,6 

.... 
N 



13. 

Eenzelfde tendens is vast te stellen in de populeta afzonderlijk. 

-Zowel te Grimminge, als te Hainin, vertoont de 'Bruine Gelrica' de sterk
ste omtrekgroei, dit terwijl de groei van de 'Groene Gelrica' significant 
minder is te Lommel en te Hainin. 

- Onder de overige 11 0ude 11 handelsklonen hebben 'Tardif de Champagne' en bei
de 'Robusta's' na 11 groeijaren een behoorlijke omtrek bereikt , de groei 
van'Tardif de Champagne' is hierbij significant beter dan 'Robusta Groen' 
te Grimminge en te Hainin. 

- De groei van 'Harff' en 'Regenerata van Neeroeteren' is in de 3 populeta 
significant kleiner dan deze van de overige aanwezige klonen . 

-Ook de lokale kloon 'Lommel 421' behoort op deze 3 standplaatsen tot de 
betere klonen, terwijl 'Bocholt 3-3' een gelijke (Grimminge en Hainin) of 
een significant lagere {Lommel) omtrekgroei vertoont. 

- De klonen 'Gaver' en 'Gibecq', beide voorkomend op de N.D .A.L.T.P. lijst 
van de variëteiten in observatie, kennen een zeer goede omtrekgroei$ even
als de niet in de handel zijnde 'S.667~2'; 'Gaver' heeft zelfs op de 3 
standplaatsen een significant hogere omtrek en omtrekgroei dan de standaard
kloon. Beide andere klonen evenat·en of overtreffen, naargelang de stand
plaats, de groei van de 'Robusta'. 

De onderlinge verschillen in produktiecapaciteit van de onderzochte 
klonen komen verder nog duidelijker tot uiting door het vergelijken van het 
bereikte stamsnijvlak (S.S.V.) of grondvlak op 1~30 m na 11 groeijaren (ta
bel 1.2"). Dit stamsnijvlak is immers, samen met de hoogte en het verloop, 
bepalend voor het volume. De biometrische verwerking van dit cijfermateriaal 
is eveneens samengebracht in paragraaf 1.4. 

Aldus kan gesteld worden dat de klonen 'Gaver' en 'Gibecq' op 11-jarige 
leeftijd respectievelijk een meerproduktie kunnen geven van gemiddeld 19 en 
12 % in vergelijking met Robusta . Naargelang de standplaats kan deze meer
produktie echter oplopen tot 24 respectievelijk 18 %. 

Ook de klonen 'Tardif de Champagne', 'Lommel 421' en 'S . 677~2' bezit
ten de mogelijkheid een belangrijke meerproduktie te verzekeren t.o .v. 
'Robusta' (gemiddeld respectievelijk 13,15 en 20 %). 



Tabel 1.2. Stamsnijvlak op 1,30 m (S.S.V.) (*) op 11-jarige leeftijd van de klonen 

in de populeta Grin~inge 1969, Hainin 1969 en Lommel 1969 

Grimminge Hainin Lommel Gemiddeld 
over de 3.!'_opuleta 

KLOON 
s.s.v. in % van s.s.v. in % van s.s.v. in % van s.s.v. in % van 

(cm2 ) Robusta gr. (cm2 ) Robusta gr. (cm2
) Robusta gr. (cm2 ) Robusta gr. 

'Robusta groen' 607 100 684 100 694 100 661 
~ 

100 

'Robusta rood' 672 111 749 110 726 105 716 108 
i 

'Gelrica öruin' 842 139 957 140 787 113 862 130_ 
I 

i 

'Gelrica groen' 770 127 788 115 625 90 728 110 

'Tardif de Champagne' 692 114 892 130 663 96 . 749 i' 113 

'Harff' 503 83 556 81 456 66 505 76 

' 
'Regenerata Neeroeteren' 469 77 37 79 342 49 449 68 

'Bocholt 3-3' 574 95 699 102 549 79 607 92 

'Lommel 421' 767 126 805 118 718 103 763 115 

'S 677-2' 818 135 787 115 775 112 793 120 
I 
I 

'Gaver' 755 124 794 116 814 117 788 119 I 

'Gibecq' 647 107 751 110 820 118 739 112 

-- - --- - ·· - ----------- --- ----~--~ -- -- -

(*') Na substitutie van de ontbrekende waarnemingen ..J::> 



15. 

'Gelrica bruin' blijkt de meest produktieve kloon te zijn, alhoe-
wel hier zeker dient vermeld te worden, dat naast een sterk verloop en een 
hoge gevoeligheid voor de bladvlekkenziekte, de stamvoet maar al te vaak 
rottingsverschijnselen vertoont, die het onderste stamstuk tot op 2 m hoogte 
waardeloos kunnen maken. 

De zeer lage relatieve S.S.V. waarden t.o.v. 'Robusta' voor 'Harff' en 
'Regenerata van Neeroeteren' (respectievelijk 76 en 68 %), illustreren op 
voldoende wijze de geringe mogelijkheden van deze beide klonen . 

1 • 4. BIOMETRISCHE ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS VAN DE POPULETA 

TE GRIMMINGE 1969, HAININ 1969 EN LOMMEL 1969. 

In elk van de 3 populeta komen 10 herhalingen voor, waarin elk van de 12 
onderzochte klonen, volgens toeval verdeeld, vertegenwoordigd is door 1 boom. 
Dit liet toe op elke reeks gegevens - omtrek 1970, omtrek 1979 ~ G.J.A. 1970-
1979 en S.S.V . 1579 een variantieanalyse met 2 factoren (herhalingen en klo
nen) uit te voeren per populetum. 

Uit deze variantieanalysen blijkt dat er voor elke reeks gegevens signi
ficante tot zeer significante verschillen bestaan tussen de klonen , 

Vervolgens werden de gemiddelden 2 aan 2 vergeleken door middel van een 
Duncan-toets, voor het niveauo< = 0~05 . 

Tenslotte werden door middel van variantieanalysen met 3 factoren, naast 
de verschillen tussen de klonen onderling, ook de verschillen tussen de 3 
standplaatsen en de verschillen in interactie kloon-standplaats statistisch 
aangetoond . 

1.4.1. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 1 . 1. 

1.4.1.1. Verschillen tussen de klonen. Resultaten Duncan-toets.(*) 

(*) De gemiddelden zijn gerangschikt naar dalende orde, de waarden die niet 
verschillen bij het aange9even niveau zijn met eenzelfde streep onder
lijnd . 



POPULETUM GRIMMINGE 1969 

OMTREK 1970 (cm) 

Niveau o( = 0, OS 

Kloon nr.(**) 10 

gem. omtrek 20,9 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau o< = 0,05 

Kloon nr.(**) 3 

11 2 

20,6 20,5 

10 4 

8 1 

20,3 20,3 

9 11 

16. 

12 3 9 7 6 5 4 

20,3 20,0 19,7 19,1 19,0 18,9 18,8 

5 2 12 1 8 6 7 

gem·. omtrek 102,7 100,9 98,3 98,1 97,3 93,1 91,7 89,9 87,2 84,8 79,3 76,7 

G.J.A. 1970 - 1979 (cm) 

Niveau o( = 0, 05 

Kloon nr.(**) 3 10 

G.J.A. 9,2 8,9 

(**) Volgnummer der klonen 

1. 'Robusta groen' 5. 

2. 'Robusta rood' 6. 

3. 'Gelrica bruin' 7. 

4. 'Gelrica groen' 8. 

4 

8,8 

9 11 - 5 

8,7 8,5 8,2 

'Tardif de Champagne' 

'Harff' 

2 12 

7,9 7,8 

'Regenerata van Neeroeteren' 

'Bocholt 3-3' 

9 . 

10. 

11. 

12. 

1 8 6 

7,2 6,7 

'Lommel 421' 

'S 677-2' 

'Gaver' 

'Gibecq' 

7 

6,4 



POPULETUM HAININ 1969 

OMTREK 1970 (cm) 

Niveau o.( = 0, 05 

Kloon 1tr. ( **) 12 

Gem. omtrek 18,4 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveauo< = 0,05 

3 

2 

17,8 

5 

8 1 6 

17,6 17,2 15,8 

9 11 4 

17. 

10 9 5 11 7 3 4 

15,7 15,1 15,1 1419 14,2 14,0 12,6 

10 12 2 8 1 6 7 Kloon nr.("*) 

Gem. omtrek 109,2 105,8 10014 99,8 99,4 99,0 96,9 96,8 93,7 92,6 83,4 82,0 

G.J.A. 1970-1979 (cm) 

Niveau 0( = 0, 05 

Kloon nr.(**} 3 5 

G.J.A. 10,4 10,1 

4 

9,6 

9 10 11 2 12 

9,5 9,3 9,3 8,8 8,7 

{**) Volgnummers der klonen 

1. 'Robusta groen' 5. 'Tardif de Champagne' 9. 

2. 'Robusta rood' 6. 'Harff' 10. 

3. 'Gelrica bruin' 7. 'Regenerata van Neeroeteren' 11. 

4. 'Gelrica groen' 8. 'Bocholt 3-3' 12 . 

8 

8,4 

1 

8,4 

'Lommel 421' 

'S 677-2' 

'Gaver' 

'Gibecq' 

7 

7,6 

6 

7,5 



POPULETUM LOMMEL 1969 

OMTREK 1970 (cm) 

Niveau« = 0,05 

18. 

Kloonnr.(**) 9 1 2 12 8 10 6 3 11 5 7 4 

Gem. omtrek 18,8 18,0 18,0 17,3 17,0 16,9 16,6 16,2 15,8 15,5 15,4 15,1 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau o( = 0, 05 

Kloon nr.(**) 12 11 3 10 2 9 1 5 4 8 6 7 

Gem. omtrek 101,3 101,0 98,6 98,2 95,2 94,5 93,2 90,5 88,1 83,0 75,3 65,1 

G.J.A. 1970-1979 (cm) 

Niveau o( = 0,05 

Kloon nr.(**) 11 

G.J.A. 9,5 

12 

9,3 

3 

9' 1 

10 

9,0 

2 

8,6 

9 

8,4 

1 

8,4 

(**) Volgnummers der klonen 

1. 'Robusta groen' 5. 'Tardif de Champagne' 

2. 'Robusta rood' 6. 'Harff' 

3. 'Gelrica bruin' 7. 'Regenerata van Neeroeteren' 

4. 'Gelrica groen' 8. 'Bocholt 3-3' 

5 

8,3 

9. 

10. 

11. 

12. 

4 

8,1 

'Lommel 

8 

7,4 

421 I 

'S 677-2' 

'Gaver ' 

'Gibecq' 

6 

6,5 



19. 
4.1.2. Verschillen tussen de standplaatsen en interactie 

kloon-standplaats 

Variantieanalyse met 3 factoren 

OMTREK 1970 

OORSPRONG V.G. som kwadr. gem. kwadr. F. berekend 

Standplaatsen 2 1196,79 568,39 156,06 *** 
Herhalingen 27 399,26 14,79 4,06 *** 

Klonen 11 372,67 33,88 9,30 *** 

Standplaatsen 22 180,12 8,19 2,25 *** 

x klonen 

Fout 297 1081,73 3,,64 

Totaal 359 3170,60 

OMTREK 1979 

OORSPRONG V.G. som kv~adr . gem. kwadr. F. ber~kend 

Standplaatsen 
I 2 2577,62 1288,81 33,22 *** i 

Herhalingen I 27 4286,78 158,77 4,09 *** 

Klonen I 11 24149,30 2195,39 56,59 *** I 

Standplaatsen 
I 

22 3873,09 175,05 4,54 *** I 
x klonen l Fout 297 11522,17 38,80 I 

I 

~ 
Totaal I 359 46409,000 I 

I 
J 



20. 
1 • 4. 2. Biometrische verwerking van de gegevens bij de tabel 1 • 2. 

1.4.2.1. Verschillen tussen de klonen. Resultaten Duncan-toets 

POPULETill~ GRIMMINGE 1969 

s.s.v. 1979. (cm2 ) 

Niveau o<. == 0, 05 

Kloonnr. ( **) 3 

Gem. s.s.v. 824 

10 

818 

POPULETUM HAININ 1969 

S.S.V. 1979 (cm2 ) 

NiveauO( = 0,05 

Kloonnr.(**) 3 

Gem. s.s.v. 957 

5 

892 

POPULETUM LOI-1MEL 1969 

S. S.V. 1979 ( cm2 
) 

Niveauo( = 0,05 

Kloonnr.(**) 12 

Gem. S.S.V. 820 

11 

814 

4 

770 

9 

805 

3 

787 

(**) Volgnummers der klonen 

9 

767 

1l. 

794 

10 

775 

1. 'Robusta groen' 5. ' Tardif 

2. 'Robusta rood' 6. 'Harff' 

11 

755 

4 

788 

2 

726 

5 

692 

10 

787 

9 

718 

de Champagne' 

2 

672 

12 

751 

1 

694 

12 

647 

2 

749 

5 

663 

3. 'Gelrica bruin' 7. 'Regenerata van Neeroeteren ' 

4. 'Gelrica groen' 8. 'Bocholt 3- 3' 

1 

607 

8 

699 

4 

625 

8 

574 

1 

684 

8 

549 

6 

503 

6 

556 

6 

456 

9. 'Lommel 421' 

10 . 'S 677-2' 

11. 'Gaver' 

12. 'Gibecq' 

7 

469 

7 

537 

7 

342 
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1.4.2.2. Verschillen tussen de standplaatsen en interactie 

kloon-standplaats 

Variantieanalyse met 3 factoren op het S.S.V. 1979 

I 
OORSPRONG I V.G. som kwadr. gem. kwadr. F. berekend 

Standplaatsen I 2 518.560 , 49 259.280,49 31 ,08 *** 

Herhalingen 

1 

27 881.013,82 32.630,14 3,91 *** 

Klonen 11 4.877.569 ,87 443.415,44 53,15 *** 

Standplaatsen 
I 
I 22 772.250,12 35.102,27 4,21 *** 

x klonen 

I Fout 297 2.477.981,68 8.343,37 

Totaal 359 9.527.375,26 
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22. 
l.S. BESLUITEN 

Niettegenstaande de 3 populeta zich op goede populierengrond bevinden, 
zijn er grote verschillen in groei tussen de klonen onderling vast te stellen. 
Deze verschillen manifesteren zich zowel in de 3 populeta samen als in ieder 
populetum afzonderlijk. 

Uit deze groeigegevens en bijkomende waarnemingen kan het volgende ge
steld worden : 

~lat betreft de klonen die voorkomen op de N.D.A.L.T.P. - lijst ·der de
finitief tot de control e toegelaten klonen, illustreren de bekomen groeicij
fers dat de klonen 'Robusta groen' en 'r.ood' en 'Tardif de Champagne' goede 
produktiemogelijkheden vertonen. Hun gevoeligheid voor bladziekten brengt ech
ter mee dat aanplanten van deze klonen zeker risico's inhoudt. Ondanks de 
zeer goede groei van beide 'Gelrica's' zijn deze niet aan te bevelen wegens 
hun hoge gevoeligheid voor stamvoetgebreken en bladziekten . 

De groeiprestaties van de klonen 'Harff' en 'Regenerata van Neeroeteren' 
zijn dermate aan de lage kant, dat zi j zelfs op zeer goede standplaatsen 
geen mogelijkheden bieden. 

De "Unal 11 -klonen 'Gaver' en ' Gibecq' behoren in de 3 populeta tot de 
beste klonen : zij bereiken na 11 jaren een S.S.V. superioriteit t .o.v. 
'Robusta groen' die schommelt tussen respectievelijk 25 en 16 % en 18 en- 7 %. 
Bovendien bezitten deze klonen een behoorlijke tot zeer hoge resistentie 
t.o .v. de bladziekten. 

Van de niet gecommercialiseerde klonen in deze populeta aanwezig, 
vertonen de lokale kloon 'Lommel 421' en de kloon 'S 677-2' een zeer goede 
groei, die vaak de~e van'Robusta' gevoelig overtreft. 



',Gelrica' 
'Gelrica' 

'Gelrica' 

stamvoetgebreken. 
déformation de la base 
du tronc. 

stemfootdeformation. 

14-jarige 'Gaver' in het Populetum 
Hainin 1969. 
'Gaver', agé de 14 ans dans le Populetum 
Hainin 1 96 9. 

14 years old 'Gaver' at the Populetum 
Hainin 1969. 
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23. 

2. DE POPULETA TE OVERBOELARE 197J.., TE GoNTRoDE 1971 EN TE lEMBERGE 197i. 

2 • 1 • ALGEMEEN 

Deze 3 populeta werden tijdens de winter 1970-1971 aangeplant met een- . 
zelfde reeks P. deltoides x P. nigra-klonen, waaronder de 6 euramericana- 11 Unal 11

-

klonen 'Primo•' 'Ghoy•' 'Gaver•' 1 Gibecq•' 'Ogy• en I Isières• en verder de nouden 
klonen 'I 214' en 'Robusta gro~n·. 

Het populetum OverboelarG 1971, gelegen naast de Dender, werd aangeplant 
ter vervanging van een slecht groeiende jonge planting van 'Serotina erecta•. 
Het populetum van Gontrode 9 gelegen in de Molenbeekvallei, werd op voormalige 
hooiweide aangeplant, terwijl het populetum te Lemberge op graasweide werd aan
gelegd. 

Het plantsoen met tweejarige stam werd in de drie populeta met wortel 
verplant. Terwijl er te Overboelare geen bemesting werd toegediend, werd er te 
Gontrode en te Lemberge per plantkuil 1,5 kg meststoffen met de plantaarde ver
mengd. In gewichtsverhoudingen bestond deze mengmeststof uit 3/5 metaalslakken 
{15 tot 18% P2o5), 1/5 patentkali (25% K2o, 8% MgO) en 1/5 calciumcyan
amide (18 % totale N). 

2.2. BODEM 

Populetum Overboelare 1971 

Naar de bodemkaart (7), worden hier twee verschillende bodemseries aan
getroffen nl . u Aep en Efp. De scheiding tussen beide loopt volgens een diago
naal doorheen de planting. 

De_~Q~~~~~r!~-~-~~e duidt op sterk gleyige gronden op lemig materiaal 
met reductiehorizont en met een kleisubstraat beginnend op geringe diepte . Het 
profiel wijst op een sterk hydromorfe alluviale bodem. Het lemig materiaal ver
toont een onregelmatige texturel e gelaagdheid·~ Zwaar~ en lichtlemige lagen wis
selen af met dunne (40 cm) kleiige l~gen. De Ap-horizont is donkergrijs, hier
onder zijn de lichte lagen meestal lichtgrijsbruin en sterk gevl ekt. De zware 
lagen zijn gewoonlijk grijzer en vertonen minder gleyvlekken. In de reductiezone, 
beginnend tussen 80 en 125 cm, zijn de lichte lagen lichtgrijs en vertonen nog 
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enkele vlekjes. De zware lagen zijn grijs tot blauwgrijs. Het lemig dek 
rust tussen 40 en 80 cm diepte op alluviale klei. 

Wat de waterhuishouding betreft zijn het gronden met sterke en langdu
rige wateroverlast in de winter en soms zelfs in de zomer 

LIEKENS rangschikt deze gronden onder klasse I, dit is zeer geschikt 
voor populier (6). 

De ~Q~~~~~~i~-~f~_omvat zeer sterk gleyige gronden op kleiig materiaal 
met reductiehorizont. 

24. 

Het profiel duidt op een zeer sterk hydromorfe recente alluviale bodem, 
de Ap is goed ontwikkeld, zeer donkergrijsbruin, venig met duidelijke roest
vlekken, rustend op 30 cm diepte op gelaagd, bruingrijs kleiig materiaal met 
uitgesproken reductiehorizont op minder dan 80 cm. 

Deze gronden zijn te nat en zelfs overstroomd in de winter en nat in 
de zomer. De grondwatertafel bevindt zich plaatselijk zelfs op minder dan 
20 cm. 

LIEKENS rangschikt deze gronden in klasse 11, geschikt voor populier (6). 

Populetum Gontrode 1971 

Ook hier worden 2 bodemseries aangetroffen (5). 

De ~QQ~~~~rig_~-6~~ komt voor over een strook van ongeveer 60 m langs
heen de Molenbeek . Het zijn sterk gleyige gronden op zandleem met reductie
horizont en met een kleisubstraat beginnend op geringe diepte (40-80 cm). 
Het profiel duidt op hydromorfe alluviale gronden. De Ap horizont is 20 tot 
30 cm dik, donkergrijsbruin van kleur· , tot zeer donkergrijs gekleurd en goed 
humeus. De Cg-horizont begint direkt onder de bouwvoor en vertoont 2eer dui
delijke gleyverschijnselen. De reductiehorizont begint dieper dan 80 cm. Een 
kleisubstraat komt voor tussen 40 en 80 cm diepte. 

Wat de waterhuishouding betreft dient h~er opgemerkt dat de bodem nat 
is en plaatselijk zelfs geïnundeerd in de winterperiode, tetwijl hij vochtig 
is in de zo»~r. 

LIEKENS klassificeert deze gronden onder klasse I (6). 
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25. 

De ~2~~m~~ri~-~fQ ~eslaat ongeveer de helft der betrokken oppervlak-
te. Het betreft hier zeer sterk gleyige gronden op klei met reductiehorizont. 
Het zijn hydromorf~ alluviale gronden. De A 1 is gewoonlijk licht verveend en 
zeer donkergrijs. De ondergrond is vaak lemig. Gleyverschijnselen beginnen di
rekt onder de oppervlakte tot op 30 cm diepte. De reductiehorizont begint op 
een diepte van 40 à 80 cm, doch meestal op ca. 80 cm diepte. 

Deze gronden staan in de winter periodiek onder water en zijn in de 
zomer zelfs nat. 

Zij behoren tot de geschiktheidsklasse II voor populier (6). 

Populetum Lemberge 1971 

De bodem van dit populetum behoort tot de ~QQ~~~~ri~-b~Q, dit zijn 
sterk gleyige gronden op zandleem met reductiehorizont (5). 
Het profiel duidt ook hier op een hydromorfe alluviale bodem. 

De Ap is 20 à 30 cm dik, donkergrijsbruin~ soms zeer donkergrijsbruin 
tot zeer donkergrijs gekleurd en goed humushoudend. De Cg-horizont begint 
onmiddellijk onder deze bouwvoor en vertoont zeer duidelijke gleyverschijnselen. 
De reductiehorizont begint dieper dan 80 cm. De ondergrond is veelal zandiger 
dan de bovengrond. 

Deze gronden zijn nat en zelfs plaatselijk geïnundeerd in de winter, in 
de zomer zijn ze vochtig. 

Naar LIEKENS zijn deze gronden zeer geschikt voor populierenteelt (6). 

2. 3. ANALYSE VAN DE METINGEN 

Wanneer er een voldoende hoog aantal metingen per kloon en per onder
zochte parameter (omtrek9 hoogte~ S.S.V., enz.) konden uitgevoerd worden, 
werden deze gegevens onderworpen aan een biometrische analyse. De belang
rijkste elementen van deze analyse zijn samengebracht in paragraaf 2.4. 

2.3.1. Onderlinge vergelijking van de groei der klonen 

De omtrek na 2 jaar groei (1972), de omtrek na 9 jaar groei (1979), en 
de hieruit afgeleide gemiddelde jaarlijkse aanwas (G.J.A.) per populetum 
(Tabel 2.1.) laten een onderlinge vergelijking toe tussen de aanwezige klonen, 
dit zowel wat hun groeivermogen betreft als hun plasticiteit ten opzichte van 
de standplaats. 
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Tabel 2.1. Gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas (G.J.A.) over de periode l~Ji-L~I~ 

in de populeta OVerboelare 1971, Gentrode 1971, Lemberge 1971 

OVerboelare Gentrode Lemberge 

KLOON 
omtrek'72 omtrek'79 G.J.A. omtrek'72 omtrek'79 G.J.A. omtrek'72 omtrek'79 

op 1,30 m-- op 1,30m op 1,30 m op 1,30 m op 1,30 m op 1,30 m 

(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

. 
'Robusta groen' 14,0 70,6 8,1 15,2 74,6 8,5 17,3 75,3 

'I 214' 12,0 58,8 6,7 15,1 78,8 9 t 1 17,3 97,0 

'Primo' 12,7 70,4 8,2 15,0 77,8 9,0 16,1 85,2 

'Ghoy' 12,9 86,0 10,5 . 15,3 87,9 10,4 '· 17,5 98,2 

'Gaver' 12,8 74,9 8,8 14,0 75,4 8,8 15,4 80,0 

'Gibecq' 11,9 65,5 7,7 14,6 7611 8,8 14,6 76,9 

'Ogy' 12,6 72,4 8,5 16,1 82,3 9,5 17,0 89,7 

'Isières' 15,8 56,3 5,8 15,9 77,1 8,8 19,1 98,6 

....____ ~- ---- ----- - 1-----~----

G.J.A 

(cm) 

8,3 

11,4 

9,7 

11,5 

9,2 

8,9 

10,4 

11,4 

G.J.A. 

van de 

3 populeta 

(cm) 

-
8,3 

9,1 

9,0 

10,8 

8,9 

8,5 

9,5 

8,7 

N 
0\ . 
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27. 
Gemiddeld over de 3 populeta vertoont 'Ghoy' de beste groei (10,8 cm/ 

jaar). Ook de klonen 'Ogy', 'Primo', 'Gaver' en 'I 214' blijken een behoorlijke 
jaarlijkse omtrekaanwas te hebben (resp. 9,5 cm, 9,0 cm, 8,9 cm en 9,1 cm). 
De groei van 'Robusta groen', 'Gibecq' en 'Isières' is zeer bevredigend (~ 8,5 cm). 

In tabel 2.1. komen eveneens sterke verschillen tot uiting wat betreft de 
produktiecapaciteit van de 3 standplaatsen, wat bevestigd wordt door de vari
antieanalyse met 2 factoren (klonen en standplaatsen) die op uiterst signifi
cante verschillen wijst. De goede waterhuishouding (zomerwaterstand dieper dan 
80 cm onder het maaiveld) en de hogere chemische rijkdom, verbonden aan het 
vroeger gebruik als graasweide, dragen ertoe bij dat te Lemberge door alle klo
nen de hoogste omtrek bereikt wordt. Kleinere verschillen in produktievermogen 
zijn eveneens vast te stellen tussen Gontrode en Overboelare, waarbij te Over
boelare de laagste waarden worden bereikt. 

De reactie van de verschill ende klonen ten overstaan van de geschikt-
heid van de standplaats is echter zeer uiteenlopend. Zo vertonen de klonen 
'Robusta' en 'Gaver' en in minder mate ook 'Ghoy' een min of meer gelijke om
trekgroei over de 3 populeta , dit terwijl de groei van de overige klonen recht 
evenredig is met de standplaatsboniteit. Zeer extreem is de reactie van de klo
nen 'Isières' en 'I 214' , terwijl zij te Overboelare de traagst groeiende klo
nen zijn (respectievelijk 5,7 cm en 5,8 cm), bereiken zij te Lemberge jaarlijkse 
omtrekaanwassen die gelijk zijn aan deze van cv. Ghoy, te Gontrode zijn ·hun 
aanwassen niet significant verschillend van deze van 'Robusta'. 

Deze extreem lage groeicijfers te Overboelare voor de klonen 'I 214' en 
'Isières' kunnen als volgt verklaard worden : terwijl de groei van 'Isières' 
sterk afhankelijk is v~n de chemische bodemrijkdom, is de groei van 'I 214', 
benevens door een relatief hoge zomergrondwaterstand en een lagere vruchtbaar
heid van de bodem, vooral geremd door het voor deze kloon ongunstige klimaat. 
Immers, deze vochtige tot natte gronden blijven langer koud, terwijl ook de in de 
Dendervallei veelvuldig voorkomende nevel en mist, de opwarming van bodem en 
lucht vertraagt en het optreden van Marssonina sterk in de hand werkt. 

Zo vertoont 'I 214' in de zeer warme en droge zomer van 1976, wegens 
de hogere temperatuur, het door het dalen van de grondwatertafel verhoogd ex
ploiteerbaar bodemvolume en het langer uitblijven van de bladvlekken-
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ziekte, een omtrekgroei van 11,5 cm, terwijl in 1979 slechts 4,7 cm werd 
behaald. 

28. 

Aangaande het stamsnijvlak (S"S.V.) op 9-jarige leeftijd (tabel 2.2.) 
gemiddeld over de 3 populeta genomen, evenaren of overtreffen, in soms gevoe
lige mate, alle Unalklonen evenals 'I 2i4' het stamsnijvlak van 'Robusta groen'. 

In de 3 populeta overtreft 'Ghoy' op significante wijze het S.S.V. van 
de overige klonen. Enkel te Lemberge wordt hij geëvenaard door 'Isières' en 
'I 214'. 

Alleen in het populetum Overboelare 1971 blijven 'I 214' en 'Isières' 
significant beneden het S.S.V. van 'Robusta' (70% en 64 %). 

Ook 'Ogy' kent in de populeta te Gontrode en te Lemberge een signifi
cante S.S.V. -superioriteit t.o.v. 'Robusta' (121 % en i41 %). 

Te Lemberge is eveneens het S.S.V. van 'Primo' significant groter dan 
dit van de referentiekloon. 

Naast het S.S.V. zijn ook de bereikte hoogten na 9 jaar groei voor de 
3 populeta in tabel 2.2. weergegeven en vergeleken met 'Robusta groen'. 

Op de 3 standplaatsen bereikt 'Ghoy' na 9 jaar groei een hoogte die 
niet significant verschilt van 'Robusta'. 

'Gaver' en 'Gibecq' zijn significant kleiner dan de referentiekloon. 
Te Gontrode en te Lemberge zijn ze eveneens beduidend kleiner dan de overige 
klonen. 

Behalve te Overboelare, zijn de klonen 'Primo', 'Ogy', 'Isières' en 
'I 214' niet significant kleiner dan 'Robusta groen'. Te Lemberge zijn beide 
laatstgenoemde klonen zelfs significant groter. 



KLOON 

'Robusta 
groen' 

'I 214' 

'Primo' 11 

'Ghoy' 

'Gaver' 

'Gibecq' 

'Ogy' 

'Isières' 

u LJ L_j LJ 

Tabel 2.2. Stamsnijvlak op 1,30 m (S.S.V.) en gemiddelde totale hoogte (H) op 9-jarige leeftijd 

van de onderzochte klonen in de populeta OVerboelare 1971, Gentrode 1971, Lemberge 1971 

OVERBOELARE GONTRODE LEMBERGE !!GEMIDDELDE VAN DE 3 POPULETA 

s.s.v.l in % 

(cm2 H van 

Rob.gr 

398 100 

277 70 

405 I 102 

593 149 

447 112 

345 87 

420 106 

253 64 

B 

(m) 

16,2 

14,2 

I 15,1 

15,8 

14,7 

13,5 

15,2 

15,2 

% 

.gr 

100 

87 

93 

97 

90 

83 

93 

93 

S.S. V .1 in % 

(cm2 )I van 

Rob.gr 

445 100 

497 112 

483 109 

618 139 

454 102 

461 104 

539 121 

478 107 

B 

(m) 

16,2 

16,7 

15,8 

15,9 

14,7 

14,6 

15,8 

16,8 

in % 

van 

Rob.gr. 

100 

103 

98 

. 98 

91 

90 

98 

104 

S.S.V. in \ 

(cm2 ) van 

Rob.gr 

454 100 

752 166 

585 129 

772 170 

513 113 

470 104 

641 141 

778 171 

B 

(m) 

18,1 

19,3 

18,1 

18,4 

16,6 

15,8 

18,1 

20,1 

in \ 

van 

Rob.gr. 

100 

107 

100 

102 

92 

87 

100 

111 

s.s.v.l in % 

(cm2 >j van 

Rob.gr. 

432 100 

509 118 

491 114 

661 153 

471 109 

425 98 

533 123 

503 116 

H 

(m) 

I 16,9 I 

16,7 

16,3 

16,7 

15,3 

14,6 

16,4 

17,4 I 

in \ 

van 

Rob.gr. 

100 

99 

96 

99 

91 

86 

97 

103 

N 
\D 
• 
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Teneinde een beter inzicht te verwerven over het werkelijk 
impact van een hoger of lager S.S.V. of hoogte, werden door middel van 
de Telerelaskoop van Bitterlich enkele volumes bepaald. Deze volumes, 
dit is de volledige spilinhoud van basis tot top, werden bepaald aan 
2 bomen per kloon, die de gemiddelde omtrek en hoogte voor deze kloon 
benaderen. Deze aldus bepaalde volumes zijn dus geen gemiddelde waarden 
van alle bomen van een bepaalde kloon, vermits het volume nogal kan 
variëren voor bomen met gelijke omtrek en hoogte, door bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een zware tak. Bij vergelijking van deze volumes dient 
aldus hiermede rekening gehouden te worden (Tabel 2.3.). 

De hoogste volumeproduktie wordt voor alle klonen bereikt te 

30. 

Lemberge. 'Ghoy', 'Isières' en 'I 214' bereiken op deze standplaats een 
meerproduktie t.o.v. de referentiekloon van : 75 %. 'Primo' en 'Ogy• over
treffen het volume van 'Robusta• met 40% terwijl 'Gaver' en 'Gibecq• een
zelfde volume bereiken als 'Robusta', ondanks hun geringere hoogte. 

Te Gentrode overtreffen 'Ghoy•, 'I 214' en 'Ogy• de volumeproduktie 
van 'Robusta', namelijk met respectievelijk 30, 28 en 12 %, de overige 
klonen evenaren 'Robusta•. 

In het populetum te Overboelare , vertoont enkel 'Ghoy• een groter 
volume na 9 groeijaren (32 %), 'Gibecq' behaalt maar 75% van 'Robusta•, 
terwijl 'I 214' en 'Isières• slechts iets meer dan de helft van het vo
lume van de referentiekloon bereiken. 
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'!'abel ~ • . L Volume (V) op '::J-jarige leettijd in de populeta Overboelare l'::J'Il, Gontrode l'::J'Il, Lem.berge l'::J./1 

Overboelare Gontrode Lemberge 

KLOON - - -v 1e boom v 2e boom V % v 1e boom v 2e boom V % v 1e boom v 2e boom V % 

(m3) (m3) (ml) Rob.gr. (m,) (m3) (m3) Rob.gr. (ml) (ml) (m,) Rob.gr. 

i 
! 

'Robusta groen' 0,235 t1, 269 0,252 100 0,249 0,260 0,255 100 0,279 0,311 0,295 100 
-

'I 214' 0,165 0' 167 0,166 66 0,349 0,302 0,326 128 0,544 0,498 0,521 177 

' Primo' 0,288 0,260 0,244 97 0,256 0 .,219 0,238 93 0,434 0,415 0,425 144 

'Ghoy' 0,319 0,347 0,333 132 0,323 1 .0,341 0,332 130 0,599 0,497 0,548 186 

0,325 'Gaver' 0,249 0,276 0,263 104 0,257 l 0·,257 0,257 ' 101 0,291 0,308 104 

'Gibecq' 0,205 0,172 0,189 75 0,221 l 0.,251 0,236 93 0,311 0,293 0,302 102 

I 'Ogy' 0,219 0,238 0,229 91 0,292 0,277 0,285 112 0,391 0,424 0,408 138 

'Isières' 0,129 0,144 0,137 54 0,251 0,251 0,251 99 0,471 0,511 0,491 166 

-··-- - -. --- · --

w .... 
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Tabel 2.4. omtrekaanwas voor 1977, 1978 en 1979 in de populeta 

OVerboelare '71, Gentrode '71 en Lamberge '71 

OVerboelare Gentrode 

32. 

Lamberge 

aanwas (cm) aanwas (cm) aanwas (cm) 

KLOON 

'77 '78 '79 '77 '78 '79 ' 77 '78 '79 
(*) 

'Robusta groen' 9,1 7,9 7,0 10,1 8,9 9,6 9,8 8,9 7,8 

'I 214' 7,2 6,9 4 ,7 10,4 10,2 10,1 13,6 10,9 10,8 

'Primo; 9,7 10,4 9 ,7 11,7 10,3 12,0 12, 4 10,6 10,8 

'Ghoy' 11,0 11,6 11,7 13,1 11,5 12,9 14 ,0 11,9 12,3 

'Gaver' 10,3 10,7 10,0 11,6 10,6 11,4 11,8 10,3 9,5 

'Gibecq' 9,2 9,5 8,3 11 '1 9,4 10,1 11 , 9 8,0 8,5 

'Ogy' 9,9 8,9 I 8,5 11,4 10,3 10,7 12,3 10,8 11,4 

'Isières' 6,6 6,4 3 , 6 12,2 9,3 9,5 14 , 2 11,5 11,3 
. 

(*) te sterke snoe i in winter '77 - '78 

Uit tabel 2.4. tenslotte, blijkt dat de jaarlijkse omtrekaanwas voor 
'Robusta• na 9 groeijaren reeds zijn maximum heeft bereikt . Vooral te Over
boelare en te Lemberge is dit rluideli j k waar te nemen : te Overboelare zijn 
de aanwassen van 1978 en 1979 significant kleiner dan deze van 1977, te Lemberge 
zijn de aanwassen van elk vermeld jaar significant verschillend van 
elkaar. 

Voor de klonen 'Primo', 1 Ghoy' en 'Gaver• Z1Jn er te Overboelare en te 
Gontrode geen significante verschillen vast te stellen tussen de aan
wassen der opeenvolgende jaren . 

Te Lemberge is de aanwas van 1977 steeds significant groter dan deze 
van 1978 en 1979, dit is vooral t e wijten aan een te sterke snoei tijdens de 
winter 1977-1 978. Behalve voor ' Robusta' zijn er tussen de aanwassen der laat
ste 2 jaren echter geen significante verschillen meer waar t e nemen. 

Het feit dat 'Robusta• zijn maxi mum aanwas reeds heeft bereikt en 
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zelfs afneemt in omtrekgroei, terwijl de overige klonen hun groeiniveau 
aanhoudens kan uiteindelijk met de loop der jaren nog grotere verschillen 
in produktie teweegbrengen. 

2.3.2. De bodemgeschiktheid 

Reeds eerder werd melding gemaakt van de verschillende bodemseries 
welke in de 3 populeta worden aangetroffen" Zo komen te Overboelare de 

QQ~~m~~ri~~-~ ~a~e-~D-sfU voors te Gontrode treft men de §~ri~§_y_~~e en 
~f~ aan, het populetum te Lemberge omvat voornamelijk de_~Qg~m~gri~-b~e~-

33. 

Eventuele verschillen in geschiktheid tussen de bodemseries zullen dan 
ook tot uiting komen in de groeigegevens. Om invloeden van klimaat, chemische 
bodemrijkdom enz. te vermijden dient deze vergelijking gemaakt te worden 
binnen eenzelfde populetum. 

Naar de bodemkaart splitst, in het populetum Overboelare 1971~ de 
grens tussen de ~Qg~m~~~i~~-Y-~~P en_~fe, deze planting volgens een diago
naal in twee delen. Tabel 2.5. geeft een overzicht van de omtrek en de hoog
te die op deze beide bodemseries bereikt werd. 

Aldus zijn tussen de bomen, groeiend op beide bodemseries, omtrek
verschillen vast te stellen die variHren van 4 tot 17 cm~ terwijl de hoogten 
kunnen verschillen met 0,5 m tot 1,7 m. Ook voor de niet vermelde klonen zijn 
gelijkwaardige groeiverschillen vast te stellen. Alhoewel deze verschillen 
niet statistisch zijn vastgelegd - omwille van een te klein aantal waarne
mingen per kloon en per bodemserie - zijn deze toch wel sprekend. 

Ook op negenjarige leeftijd zijn nog steeds verschillen in omtrek
groei op beide bodems vast te stellen zoals blijkt uit tabel 2.6. en de 
biometrische analyse. Verschillen in hoogtegroei zijn daarentegen niet waar 
te nemen in het groeiseizoen 1979 . 

Aldus kan gesteld worden dat de negatieve invloed die uitgaat van de 
QQg~m~~ri~-~fe_nog steeds inwerkt op de omtrekgroei. 



Tabel 2.5. Omtrek en hoogte op 8-jarige leeftijd op de bodemseries 

u Aep en Efp in het populetum Overboelare 1971 

Omtrek '79 op 1,30 m(cm) Omtrek-
Hoogte '79(m Hoogte -

KLOON verschil verschil 
aantal u Aep aantal Efp 

(cm) 
u Aep Efp 

(m) 

waarn. waarn. 

-

'Robusta' 6 72,0 3 67,7 4,3 16,4 15,9 0,5 

'I 214' 1 63,0 4 57,7 5,3 14,1 14,1 -
'Primo' 4 79,9 5 62,9 17,0 16,1 14,4 1, 7 

'Ghoy' 5 91,6 5 80,3 11,3 16,3 15,2 1,1 

'Gaver' 10 74,9 - - - 14,7 - -
'Gibecq' 4 71,5 6 61,5 10,0 14,1 13 r 1. 1 ,o 
'Ogy' 6 75,7 4 67,5 8,2 15,6 14,5 1,1 

'Isières' 5 58,5 3 52 , 5 6,0 15,7 14 ,3 1,4 

Gemidd. 74,3 64,9 9,4 15,7 14,3 1,4 

Tabel 2.6. Omtrek- en hoogteaangroei tijdens het groeiseizoen 1979 op de 

bodemseries u Aep en Efp in het populetum Overboelare 1971 

Omtrekaanwas '79 (cm) Hoogtegroei '79 (m) 
KLOON verschil 

u Aep Efp 
(cm) 

u Aep Efp 

'Robusta' 7,2 6,5 0 , 7 1,6 1,8 

'I 214' 7,0 4' 1 2,9 1,1 1,3 

'Primo' 10,5 9' 1 1,4 1,7 1:6 

'Ghoy' 12,6 10,4 2,2 1,7 1,. 8 

'Gibecq' S , 4 7,6 1, 8 1,3 1,3 

'Ogy' 9 , 1 7,5 1 '6 1,6 1,5 

'Isières' 3,8 3,3 0,5 1,4 1, 2 

Gemidd. 8,6 7,3 ·J 1 , 3 
i 

1,6 1,5 
. I I 

34. 
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Naar de bodemklassificatie verschillen beide bodemseries in navol
gende opzichten 

~-~~~ 
A leem 
e grondwatertafel in de winter 

op 30 à 50 cm onder het 
maaiveld - zomerwaterstand 
op meer dan ao cm 

u kleisubstraat op ~ 80 cm diepte 

E klei 
f grondwaterstand in de winter 

op 0 à 30 cm onder het maai
veld 
zomerwaterstand op 40 à 80 cm 

Aldus is de betere groei op de QQg~~~grig_~-~g~ te verklaren door de 
lichtere textuur (leem t.o.v. klei), wat een betere bodemverluchting en een 
grotere doorworteling als gevolg heeft, alsook door het groter bewortelbaar 
bodemvolume vanwe9e de lagere grondwaterstanden. 

Ook de klonale reacties ,op deze bodemverschillen variëren, alhoewel 
dit statistisch niet vast te stellen is wegens het geringe aantal waar
nemingen. De kloon 'Primo' reageert het sterkst op de bodemverschillen, 
terwijl 'Ghoy', 'Gibecq' en 'Ogy' ook een duidelijke negatieve invloed onder
gaan van de beperkende factoren op ~fQ, alhoewel de groei van 'Ghoy' nog zeer 
goed kan genoemd worden op deze bodem. Naast 'Isières' en 'I 214' die op beide 
bodems slecht groeien, is het verschil in groei van 'Robusta' het geringst 
en dit zowel wat omtrek als hoogte b~treft. 

Verder dient opgemerkt dat deze verschillen niet van deze aard zijn 
om de QQQ~~~grig_~fQ als ongeschikt te bestempelen voor zowel 'Robusta', 
'Primo', 'Ghoy', 'Gaver', 'Gibecq' en 'Ogy', maar eerder als minder gunstig 
voor de groei van deze klonen kan beschouwd worden. 

Ook te Gentrode wordt het populGtum, volgens de bodemkaartgegevens 
in 2 delen gesplitst die geklassïficeerd zijn onder de QQQ~I]~~ri~-~-b~~ en 

~f~· 



Tabel 2.7. Omtrek en hoogt~ op 9-jarige leeftijd op de bodemseries 

Efp en u Lep in het populetum Gentrode 1971 

36. 

Omtrek '79 op 1,3 m (cm) Hoogte '79 (m) 

KLOON 
Aantal Aantal 

waarne- Efp waarne- u Lep Efp u Lep 

mingen mingen 

'Robusta' 4 77,5 4 71,7 13,2 12,1 

'I 214' 2 80,5 5 78,1 13,4 13,3 

'Primo' 3 79,5 5 77,0 12,5 12,2 

'Ghoy' 3 84,7 4 90,4 12,1 12,8 

'Gaver' 3 78,5 5 73,5 11,7 11,5 

'Gibecq' 2 75,8 6 76,2 11,7 11,4 

'Ogy' 3 81,5 6 82,7 12,5 12,6 

'Isières' 3 80,5 4 74,6 13 ,<1 13,8 

-
Gemidd. - 79,8 - 78,0 12,6 12,4 

I I 

Een vergelijking van de bereikte omtrekken en hoogten op beide 
bodems toont ochter geen belangrijke verschillen aan tussen de geschikt
heid van beide : de omtrek en hoogte bereikt op elk der bodemseries zijn 
niet significant verschillend (tabel 2.7.). 

Hieruit mag gesteld worden dat beide bodems, namelijk ~-b~~ en 
~f~ te Gontrode, tot op dit ogenblik evenwaardig zijn wat de groei van de 
populieren betreft. 

Belangrijke produktieverschillen zijn echter waar te nemen bij 
vergelijking van omtrek en hoogte op de serie ~fe respectievelijk te Over
boelare en te Gontrode (tabel 2.8.). 

I 
I 



Tabel 2.8. 

KLOON I i Aantal 

waarne-

mingen 

'Robi.lsta groen' 3 

'I 214' 4 

'Primo' 11 5 

'Ghoy' 5 

'Gibecq' 6 

'Ogy' 4 

'Isières' 3 

Gemiddelde 

Omtrek en hoogte op 9-jarige leeftijd van enkele klonen op de bodemserie Efp 

respectievelijk te Overboelare en te Gentrode 

Omtrek '79 op 1,3 m (cm) Hoogte '79 (m) 

I Efp Aantal Efp Ver- Efp Over- Efp Gon-

OVer boe- waarne- Gon- schil boelare trode 

lare mingen trode in cm 

67,7 4 77,7 10,0 15,9 16,5 

57,7 2 80,5 22,8 14,1 16,9 

I 62,9 3 79,5 16,6 14,4 16,1 

80,3 3 84,7 '- 3,4 15,2 15,5 

61,5 2 75,7 14,2 13,1 14,8 

67,5 3 81,5 14,0 14,5 15,7 

52,5 3 80,5 28,0 14,3 16,5 

64,9 80,0 15,1 14,3 16,0 

Ver-

schil 

in m 

0,6 

2,8 

1, 7 

0,3 

1,7 

1,2 

2,2 

1, 7 

w ....., 



Niettegenstaande beide bodems onder eenzelfde bodemserie gekarteerd 
zijn, is de groei van alle klonen te Overboelare duidelijk lager. 

Daar de bodemserie slechts een min of meer grove indeling van de 

38. 

bodem naar textuur, drainage en profielontwikkeling weergeeft, kunnen klei
nere nuances, die op de bodemkaart uiteraard niet kunnen vastgelegd worden, 
naast de verschillen in chemische rijkdom, klimaat, herkomst van het allu
vium, doordringbaarheid, struktuur van de bodem, enz. een zeer grote rol 
spelen in de produktiecapaciteit van een bodem. 

2.4. BIOMETRISCHE ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS VAN DE POPULETA TE 

OVERBOELARE 1971, GONTRODE 1971 EN LEMBERGE 1971 

Ook in deze populeta komen 10 herhalingen voor$ waarin elke 
onderzochte kloon door één boom vertegenwoordigd wordt. 

De ontbrekende waarnemingen werden niet gesubstitueerd, daar voor 
bepaalde klonen en in bepaalde populeta het aantal ontbrekende waarnemingen 
te groot werd. 

Zo zijn in het populetum Overboelare 1971 de helft van de planten 
van de kloon 1 1 214• niet hernomen na de planting. Te Gontrode is de gnoei 
van een aantal bonten onderdrukt door overschaduwing van een oudere lijnbe
planting. 

Bij de onderlinge vergelijking van de groei der klonen werd gebruik 
gemaakt van een variantieanalyse met 1 factor en bijkomende Duncan-toetsen. 
De verschillen tussen de standplaatsen (populeta) en de interactie kloon
standplaats werd nagegaan d.m.v. een variantieanalyse met 2 factoren (kloon 
en standplaats) . Geschiktheidsverschillen tussen de diverse bodemseries werden 
onderzocht d.m.v. een niet-orthogonale variantieanalyse met 2 factoren 
(kloon en bodemserie). Wegens het geringe aantal waarnemingen per kloon en . 
per bodemserie, leek het statistisch niet verantwoord de reactit van iedere 
kloon op het verschil in bodem na te gaan. 
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2.4.1. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 2.1. 

2.4.1.1. Verschillen tussen de klonen. Resultaten Duncan-toets. 

POPULETUM OVERBOELARE 1971 

OMTREK 1972 (cm) 

Niveau q = 0,05 

Kloon nr. ( *) 8 

Gem. omtrek 15,8 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau o( = 0, 05 

Kloon nr. ( *) 4 

Gem. omtrek 86,0 

G.J.A. 1972 - 1979 (cm) 

NiveauO( = 0,05 

Kloon nr . ( *) 

G.J.A. 

4 

10,5 

(*) Volgnummer de klonen 

1. 'Robusta groen' 

2. 'I 214' 

3. 'Primo' 

4. 'Ghoy' 

1 

14,0 

5 

74,9 

5 

8,8 

5. 

6. 

7. 

8. 

4 

12,9 

7 

72,4 

7 

8,5 

'Gave:t:' 

'Gibecq' 

' Ogy' 

'Isières' 

5 

12,8 

1 

70,6 

3 

8,2 

3 

12,7 

3 

70,4 

1 

8,1 

7 

12 , 6 

6 

65,5 

6 

7,7 

2 

12,0 

2 

58,8 

2 

6,7 

39. 

6 

11,9 

8 

56,3 

8 

5,8 



POPULETUM GONTRODE 1971 

OMTREK 1972 (cm) 

Niveau c = 0,05 

Kloon nr. ( *) 

Gem. omtrek 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau o< = 0,05 

Kloon nr. ( *) 

Gem. omtrek 

7 

16,1 

4 

87,9 

G.J.A. 1972 - 1979 (cm) 

Niveau -c = 0,05 

Kloon nr. { *) 

G.J.A. 

4 

10 , 4 

(*) Volgnummer der klonen 

1. 'Robusta groen' 

2. 'I 214' 

3. 'Primo' 

4. 'Ghoy' 

8 

15,9 

7 

8213 

7 

915 

5. 

6. 

7. 

8. 

4 

15,3 

2 

7818 

2 

9,1. 

' Gaver' 

'Gibecq' 

'Ogy' 

1 

15,2 

3 

7718 

3 

910 

'Isières' 

2 

15,1 

8 

7711 

6 

818 

3 

15,0 

6 

7611 

5 

818 

6 

14,6 

5 

7514 

8 

818 

40. 

5 

14;0 

1 

7416 

1 

815 



POPULETUM LEMBERGE 1971 

OMTREK 1972 (cm) 

Niveau o< = 0, OS 

Kloon nr. ( *) 

Gemid. omtrek 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau 0( = 0,05 

Kloon nr • ( *) 

Gemid. omtrek 

8 

19,1 

8 

98,6 

G.J.A. 1972 - 1979 (cm) 

Niveau~= 0,05 

Kloon nr. (*) 

G.J.A. 

(*) Volgnummer der 

1. 'Robusta groen' 

2. ' I 214' 

3. 'Primo' 

4. 'Ghoy' 

4 

11,5 

klonen 

4 

17,5 

4 

98,2 

2 

11,4 

5. 

6. 

7. 

8. 

2 

17,3 

2 

97,0 

8 

11,4 

'Gaver' 

'Gibecq' 

'Ogy' 

1 

17,3 

7 

89,7 

7 

10,4 

'Isières' 

7 

17,0 

3 

85,2 

3 

9,7 

3 

16,1 

5 

80,0 

5 

9,2 

5 

15,4 

6 

76,9 

6 

8,9 

41. 

6 

14,6 

1 

75,3 

1 

8,3 



2.4.1.2. Verschillen tussen de standplaatsen (populeta) en interactie 

kloon-standplaats; Variantieanalyse met 2 factoren. 

OMTREK 1972 

OORSPRONG V.G. Som kwadr. Gem. kwadr. F. berekend 

Standplaatsen 2 540,82 270,41 135,44 *** 

Klonen 7 203,85 29,12 14,59 *** 

Standplaats x kloo 14 51,31 3,66 1,84 * 

Fout 191 381,33 2,00 

Totaal 214 1.177,31 

OMTREK 1979 

OORSPRONG V.G. Som k\'ladr . Gem. kwadr. F. berekend 

Standplaatsen 2 10.~618 ,56 5.309,28 144,52 *** 

Klonen 7 6.301;02 900,15 24,52 *** 

Standplaats x kloon 14 6.262,97 447,36 12,19 *** 

Fout 185 6.791,88 36,71 

Totaal 208 29.974,43 

G.J.A. 1972 - 1979 

OORPSRONG V.G. Som k"~oradr . Gem. kwadr. F': berekend 

Standplaatsen 2 130 r 10 65,35 107,07 *** 

Klonen 7 120,28 17,18 28,15 *** 

Standplaats x kloon 14 121,80 8,70 14,25 *** 

Fout 185 112,92 0,61 

Totaal 208 485,70 

42. 
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2.4.2. Biometrische verwerking van de gegevens bij Tabel 2.2. 

2.4.2.1. Verschillen tussen de klonen. Resultaten Duncan-toets. 

POPULETUM OVERBOELARE 1971 

S.S.V. 1979 (cm2 ) 

Niveau o( = 0, OS 

Kloon nr.{*) 

s.s.v. 

HOOGTE 1979 (m) 

Niveau Cl(= 0,05 

Kloon nr. ( *) 

Gem. hoogte 

4 

S93 

1 

16,3 

s 
447 

4 

15,8 

POPULETUM GONTRODE 1 971 

S.S.V. 1979 (cm2
) 

Niveau ot = 0, OS 

Kloon nr. ( *) 

s.s.v. 

HOOGTE 1979 (m) 

Niveau ~ = 0,05 

Kloon nr.(*) 

4 

618 

8 

7 

539 

Gem. hoogte 16,8 

2 

16,7 

( •) Volgnummer der klonen 

1. 'Robusta groen' 

2. 'I 214' 

3. 'Primo' 

4. 'Ghoy' 

5. 

6. 

7. 

8. 

7 

420 

8 

15,2 

2 

497 

1 

16,2 

'Gaver' 

'Gibecq' 

'Ogy' 

'Isières' 

3 

40S 

7 

15,2 

3 

483 

4 

15,9 

1 

398 

3 

15, 1 

8 

478 

7 

15,8 

6 

34S 

5 

14,7 

6 

461 

3 

15,8 

2 

277 

2 

14,2 

5 

454 

5 

14,7 

43. 

8 

253 

6 

13,5 

1 

445 

6 

14,6 



POPULETUM LEMBERGE 1971 

s.s.v. 1979 (cm2 ) 

Niveau • = 0,05 

Kloon nr. (*) 8 

s.s.v. 778 

HOOGTE 1979 (m) 

Niveau Cl( = 0,05 

Kloon nr. ( *) 

Gem. hoogte 

8 

20,1 

( *) Voiljgnummer der 

1. 'Robusta groen' 

2. 'I 214' 

3. 'Primo' 

4. 'Ghoy' 

4 

772 

2 

19,3 

klonen 

2 

752 

4 

18,4 

5. 

6. 

7. 

8. 

7 

641 

3 

18,1 

'Gaver' 

'Gibecq' 

'Ogy' 

'Isières' 

3 

585 

7 

18,1 

5 

513 

1 

18,1 

6 

470 

5 

16,6 

44. 

1 

454 

6 

15,8 



2."4.2.2. Verschillen tussen de standplaatsen en interactie kloon

standplaats. Variantieanalyse met 2 factoren. 

s.s.v. 1979 

45. 

Oorsprong V.G. Som kwadr. Gem. kwadr. F. berekend 

Standplaatsen 2 

Klonen 7 

Standplaats x kloon 14 

Fout 185 

Totaal 208 

HOOGTE 1979 

Oorsprong V.G. 

Standplaatsen 2 

Klonen 7 

Standplaats x kloon 14 

Fout 186 

Totaal 209 

1. 701.564,50 

1.125.616,05 

966.654,13 

1.123. 424,57 

4. 917.2!:9,25 

Som kwadr. 

360, 41 

173,61 

36 , 45 

121,46 

691,92 

850.782,25 

160.803,29 

69.046,72 

6.072,57 

Gem. kwadr. 

180,21 

24,80 

2,60 

0,65 

2.4.3. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 2.3 . 

140,10 *** 

26,48 *** 

11,37 *** 

F. berekend 

275,98 *** 

37,98 *** 

3, 99 .. *** 

Aangezien het volume slechts bepaald is aan 2 bomen per kloon, 
is een biometrische analyse hi er niet verantwoord. 

2.4.4. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 2. 4 . 

Vooreerst werd per populetum een variantieanalyse met t fàctor uitge
voerd op de gegevens van de omtrekaanwas 1977, 1978 en 1979 . 

Als hi eruit bleek dat de gemiddelden significant verschilden , werd 
vervolgens een Duncan-toets uitgevoerd ter vergelijking van de gemiddelde 
omtrekaanwassen van de verschill ende jaren. Hierna volgen de resultaten 
van deze Duncan-toetsen. 
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2.4.4.1.0mtrekaanwas 1977, 1978 en 1979 (cm) 

POPULETUM OVERBOELARE 1971 

'Robusta' Niveau u{ = 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 911 7,9 7,0 

'I 214' Niveauo( = 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 7,2 6,9 4,7 

'Primo' Niveau o( = 0,05 Jaar 78 79 77 

Aanwas 10;4 9,7 9,7 

'Ghoy' Niveau o( = 0 ,OS Jaar 79 78 77 

Aanwas 1117 11,6 11,0 

'Gaver' Niveau o( = 0,05 Jaar 78 77 79 

Aanwas 10,7 10,3 10,0 

'Gibecq' Niveau 0{ = 0,05 Jaar 78 77 79 

Aanwas 9,5 9,2 8,3 

'Ogy' Niveau a< 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 9,9 8,9 8,5 

'Isières' Niveau a( = 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 6,6 6,4 3,6 



47. 

POPULETUM GONTRODE 1971 

'Robusta' NiveauO( = 0105 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1011 916 819 

'I 214' Niveau Cl( = 0105 Jaar 77 78 79 

Aanwas 1014 1012 1011 

'Primo' Niveau o( = 0105 Jaar 79 77 78 

Aanwas 1210 1117 1013 

'Ghoy' Niveau':l( = 0105 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1311 12,9 1115 

'Gaver' Niveau~ = 0105 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1116 l1 ,4 1016 

'Gibecq' Niveau o( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1111 10,1 914 

'Ogy' NiveauQ( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1114 10,7 1013 

'Isières' Niveau Q( = 0, 05 Jaar 77 79 78 

Aanwas 1212 9,5 9,3 
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POPULETUM LEMBERGE 1971 

'Robusta' Niveau o< = 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 9,8 8,9 7,8 

'I 214' Niveau o( = 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 13,6 10,9 10,8 

'Primo' Niveau a( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aanwas 12,4 10r8 10,6 

'Ghoy' NiveauO( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aanwas 14,0 12,3 11,9 

'Gaver' Niveau a(= 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 11,8 10,3 9,5 

'Gibecq' Niveau 0( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aam·1as 11,9 8,5 8,0 

'Ogy' Niveau 0( = 0,05 Jaar 77 79 78 

Aam-ras 12,3 11,4 10,8 

'Isières' Niveau o( 0,05 Jaar 77 78 79 

Aanwas 14,2 11,5 11,3 



2.4.5. Biometrische analyse van de gegevens bij tabel 2.5. 

Niet-orthogonale variantieanalyse met 2 factoren 

(bodemseries en klonen). 

2 . 4.5.1. Omtrek 1~79 op de bodemseries u Aep en Efp te Overboelare 1971. 

Oorsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

6 

53 

Som kwadr. 

1258,89 

4833,96 

1080,98 

Gem. kwadr. 

1258,89 

805,66 

20,40 

F. berekend 

61, 72*'-* 

39,50*** 

2.4.5.2. Hoogte 1979 op de bodemserie s u Aep en Efp te Overboelare 1971. 

Oorsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

6 

53 

Som kwadr. 

18,15 

35,21 

22,82 

Gem. kwadr. 

18,15 

5,87 

0,43 

2.4.6. Biometrische analyse van de gegevens bij tabel 2.6. 

Niet-orthogonale variantieanalyse met 2 factoren 

(bodemseries en klonen). 

F. berekend 

42,15*** 

13 ;63**'k 
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2.4.6.1. Omtrekaanwas 1979 op de bodemseries u Aep en Efp te Overboelare 1971. 

Oorsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V. G. 

1 

6 

53 

Som kwadr. 

32,22 

375,17 

84,84 

Gem. kwadr. 

32,22 

62,53 

1,60 

F. berekend 

20 , 12*** 

39,06*** 
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2.4.6.2. hoogteaanwas 1979 op de bodemseries u Aep en Efp te OVerboelare 1971 

Oorsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

5 

49 

Som kwadr. 

0,0130 

1,3278 

1,3680 

Gem. kwadr. 

0,0130 

0,2656 

0,0279 

2.4.7. Biometrische analyse van de gegevens bij tabel 2.7. 

Niet-orthogonale variantieanalyse met 2 factoren 

(bodemseries en klonen). 

F. berekend 

0,4641 

9,5116 *** 

2.4.7.1. Omtrek 1979 op de bodemseries u Lep en Efp te Gontrode 1971. 

OOrsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

7 

53 

Som kwadr. 

49,10 

1011 ,OS 

1019,14 

Gem. kwadr. 

49,10 

144,44 

20,93 

F. berekend 

2,35 

6,90 *** 

2.4.7.2. Hoogte 1979 op de bodemseries u Lep en Efp te Gontrode 1971. 

Oorsprong 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

7 

53 

Som kwadr. 

0,1587 

27,9688 

27,3720 

Gem. kwadr. 

0,1587 

3,9955 

0,5165 

F. berekend 

0,3074 ) 

7,7365 *** 
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2.4.8. Biometrische analyse van de gegevens bij tabel 2.8. 

Niet-orthogonale variantieanalyse met 2 factoren 

(Populeta en Klonen) 

2.4.8.1. Omtrek 1979 op de bodemserie Efp resp. te OVerboelare 

en te Gontrode 

Oorsprong 

Populeta 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

6 

42 

Som kwadr. 

2626,29 

1527,50 

1342,29 

Gem. kwadr. 

2626,29 

254,58 

31,96 

2.4.8.2. Hoogte 1979 op de bodemserie Efp resp. te OVerboelare en 

te Gontrode. 

Oorsprong 

Populeta 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

6 

42 

2.5. BESLUITEN 

Som kwadr. 

25,02 

20,40 

26,60 

Gem. kwadr. 

25,02 

3,40 

0;63 

F. berekend 

82,18 *** 

7,97 *** 

F. berekend 

39,51 *** 

5,37 *** 

Uitgaande van de gegevens na 9 jaar groei op deze 3 verschillende 
standplaatsen, kan het volgende gesteld worden : 

'Ghoy• behoort op deze 3 standplaatsen tot de beste groeiers en 
overtreft gevoelig de volumeproduktie van de referentiekloon 'Robusta•, 
deze superioriteit varieert namelijk van 30 tot 86 % naargelang de stand
plaats. 

Ook de klonen 'Primo• 9 'Gaver', en 'Ogy• evenaren of overtreffen 
in soms belangrijke mate de produktie van 'Robusta•. 
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Van de Unalklonen, blijkt 'Gibecq' tot op dit ogenblik gemiddeld 
over de 3 onderzochte standplaatsen de geringste volumeproduktie te hebben 
verwezenlijkt, alhoewel deze kloon te Gentrode en te Lemberge 'Robusta' e
venaart. 

'Isières' en 'I 214' zijn klonen die sterk standplaatsgebonden zijn 

52. 

te Gentrode en vooral te Lemberge overtreffen zij het volume van de 
standaardkloon 'Robusta' in soms sterke mate, te Lemberge namelijk met res
pectievelijk 77 en 66 %, dit terwijl te Overboelare hun groei slecht kan ge
noemd worden. Deze verschillen worden veroorzaakt door sterke verschillen 
in chemische en fysische bodemkenmerken en microklimaat tussen voornoemde 
standplaatsen. 

'Robusta' blijkt zijn periode van maximale aanwas reeds achter 
zich te hebben terwijl de "Unal"klonen hun hoog aanwasritme aanhouden, wat 
een verdere invloed zal hebben op de reeds bestaande produktieverschillen. 

Wat de bodemgeschiktheid betreft kunnen deze 3 populeta als volgt 
in afnemende rang geklassificeerd worden : Lemberge-Gontrode-Overboelare. 
De bodem te Lemberge behoort in zijn geheel tot de ~Q~~~~~ri~-b~~ en is ge
kenmerkt door een gunstige drainage en een hoge chemische rijkdom. Te Gen
trode zijn tussen de groeiprestaties van de diverse klonen voorkomend op de 
~Q~~~~~ri~-~-b~e en_~f~, geen belangrijke verschillen vastgesteld geworden. 

De invloed van de bodem op de groei is daarentegen duidelijk waar
neembaar in het populetum te Overboelare, waar de groei op de ~~ri~-~-~~~ 
merkelijk beter is dan op de !gri~-~f(2.Deze invloed varieert echter van 
kloon tot kloon. 

Hieruit volgt dat naast de in de bodemklassificatie vastgestelde 
I . 

verschillen in teKtuur en waterhuishouding binnen bepaalde limieten, de 
kleinere nuances in drainage, morfologie, textuur en ondergrond ook andere 
faktoren zoals klimaat, beschikbaarheid van mineralen, bodemstruktuur, oor
sprong van het alluvium, enz . , een zeer belangrijke rol spelen bij het be
palen van de geschiktheid van een bepaalde bodem. 



Algemeen zicht op het Populetum Lemberge 1971 
Vue générale du Populetum Lemberge 1971. 

General view on the Populetum Lemberge 1971. 

12-jarige 'Gaver' te Grimminge (0. Vl.). 
'Gaver', ágé de 12 ans à Grimminge (Fl. Or.). 

12 years old 'Gaver' at Grimminge (East 
of Flanders). 
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3. HET POPULETUM OVERBOELARE 1972 

3 • 1 • ALGEMEEN 

Het populetum Overboelare 1972 is gelegen in de Dendervallei en 
omvat twee delen : een eerste deel werd beplant met 16 P. deltoides x 
P. nigra-klonen, waaronder de klonen 'Primo', 'Ghoy', 'Gaver 1 'Gibecq', 
'Ogy' en 'Robusta groen' . 

53. 

Het tweede gedeelte van het populetum omvat de P. trichocarpa x 
P. deltoides-klonen- ook P. interamericana-klonen genoemd- 'Unal'i 
'Beaupré', 'Boelare', 'Raspalje' en 'Hunnegem', verder deP. trichocarpa
klonen 'Columbia River' en 'Fritzi Pauley' en ook de kloon 'S 907-1', 
een hybride P. trichocarpa x P. maximowiczii. 

Deze planting dateert van februari 1972 en werd aangelegd ter 
vervanging van een slechtgroeiende jonge planting van 'Serotina erecta'. 

3.2. BODEM 

Naar de gegevens van de bodemkaart (7) groeien de P. eurameri
cana-klonen op de ~Q9~~~grig_~-~~e9 terwijl de P. trichocarpa-klonen 
en -hybriden geplant werden op de ~~ri~ -~9E· 

De ~Qg~~~~ri~-~-~~E omvat sterk gleyige gronden op lemig mate-
riaal met reductiehorizont en met een kleisubstraat beginnend op geringe 
diepte. Voor een nadere omschrijving wordt verwezen naar het populetum 
Overboelare 197î . 

De ~Q9~~~~ri~-~9E bestaat uit matig gleyige gronden op zandleem. 
Het profiel wijst op een hydromorfe grond zonder profielontwikkeling. 
Deze serie omvat o.a. matig natte gronden op zandlemig alluvium (oever
walmateriaal)9 dat normaal wat kleiiger en humeuzeris dan het omliggende 
autochtone zandleemmateriaal. De roestverschijnselen 9 te wijten aan een 
sterk schommelde grondwatertafel, beginnen op een diepte van 50 à 80 cm. 
Wat de waterhuishouding betreft zijn deze gronden te nat in de winter en 
zelfs tot laat in het voorjaar . Zij zijn vrijwel nooit te droog. 
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Deze gronden zijn echter minder nat dan de gronden behorende tot 

de ~~!:hL!L~~~ · 

54. 

LIEKENS rangschikt deze gronden onder klasse 11 d.i. matig geschikt (6). 

3. 3. ANALYSE VAN DE METINGEN 

Dit populetum is bijzonder ·interessant wegens de aanwezigheid van een 
ganse reeks klonen met een uiteenlopende genetische samenstelling. 
Bovendien kan deze belangrijke verzameling vergeleken worden met een der 
meest aangeplante "klassieke" klonen, namelijk 'Robusta'. 
Vermits ook praktisch alle 'Unal' -klonen in deze verzameling voorkomen
enkel 'Isières' en 'Trichobel' ontbreken- wordt deze planting reeds vanaf 
de aanleg intens gevolgd. 

In tabel 3.1. zijn de omtrek, het stamsnijvlak s de totale hoogte 
en het volume op 8-jarige leeftijds alsook de omtrekaanwassen der laatste 
2 jaren weergegeven s terwijl de biometrische analyses van deze gegevens 
samengebracht zijn in paragraaf 3.4 . 

Figuur 3.1. schetst de evolutie van het stamsnijvlak voor de 
klonen 'Robusta', 'Prima' s 'Ghoy', 'Gibecq', 'Unal', 'Beaupré', 
'Columbia River' en 'Fritzi Pauley'. 'Ogy' kent een praktisch identisch 
verloop als 'Gibecq', terwijl 'Boelare', 'Raspalje' en 'Hunnegem' kunnen 
vergeleken worden met 'Unal' en 'Beaupré'. 

Uit deze gegevens kan het volgende afgeleid worden 

3.3.1. Groep P. euramericana 

Zoals ook kon worden opgemerkt in de populeta Overboelare 1971 9 

Gentrode 1971 en Lemberge 1971 9 vertoont ook hier 'Ghoy' de beste 
groei . Zowel wat betreft de omtrekaanwas, de omtrek 1979 en het S.S.V. 
1970 is 'Ghoy' significant beter dan de overige euramerikaanse klonen. 
Bovendien is de omtrekaanwas der laatste jaren van de 
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Tabel 3.1. Groeigegevens van de "Unal"-klonen, 'Fritzi Pauley' en 'Robusta groen' op 8-jarige leeftijd in het 

Populetum Overboelare 1972 

Omtrek- Omtrek-

aangroei aangroei Omtrek s.s.v. s.s. V. in Hoogte Hoogte in Volume * Volume in 
KLOON 1978 1979 1979 1979 % van 1979 % van 1979 % van 

(cm) (cm) (cm) (cm2) Robusta (m) Robusta (m2) Rob u sta 

11 

'Robusta groen' 8,0 6,7 63,2 318 I 100 14,9 100 0,202 100 

'Primo' 9,2 8,7 65,7 344 I 108 14,1 95 o, 195 97 

I 'Ghoy' 11,6 10,8 84,1 564 177 14,6 98 0,337 167 ' 
- . I 

'Gaver' 9,9 10,3 70,3 395 ! 124 13,3 89 C,211 104 -

'Gibecq' 8,7 8,0 62,3 315 I 99 13,0 87 0,182 90 

l I 
'Ogy' 8,9 8,2 62,8 318 ' 100 I 13,7 92 0,146 72 I 

I 
: I 'Unal' 13,6 11,3 100,6 808 I 254 19,9 134 0,581 288 

I I 
'Beaupré' 12,3 11,2 97,1 753 237 I 19,5 131 0,555 I 275 

'Boelare' 12,6 I 12,7 99,6 792 249 19,2 129 0,554 274 
I 

I I 

'Raspalje' 12,1 I . 12, 1 .95 ,3 724 I 228 19,7 132 0,511 253 I 

'Hunnegem' 14,1 11,6 1 01,3' 818 I 257 19,7 132 0,573 284 

'Columbia River' 11,9 11,5 85,8 588 185 17,7 119 0,434 215 

'Fritzi Pauley' 10,4 10,8 e7,9 618 194 18,6 125 0,414 205 

'5907-1' 11 '9 10,2 92,7 685 215 18,6 125 0,503 249 

' 

* Volume = spilinhoud van basis tot top, bepaald aan 2 bomen per kloon 

U1 
U1 . 
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s.s.v. in cm2 
'Unal' 

1973 1974 1 5 . 1976 1977 1978 1979 

'Beaupré' 

'Fritzi Pauley' 

'Columbia River' 

'Ghoy' 

'Gaver' 

'Primo' 

'Robusta groen' 

'Gibecq' ::::s 'Ogy' 

Fig. 3.1. Evolutie van het stamsnijvlak op 1.30 m van de "Unal"-klonen, 

'Fritzi Pauley' en 'Robusta groen' in het Populetum 

OVerboelare 1972 
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kloon 'Ghoy' niet significant verschillend meer van beide P. trichocarpa
klonen en enkele P. trichocarpa x P. deltoides-klonen. Ook in de be
reikte omtrek en S.S.V. is een wezenlijk verschil t.o.v. beide P. tricho
carpa-klonen onbestaande of zeer gering. Daar de gemiddelde hoogte van 
'Ghoy' bovendien niet significant verschillend is van 'Robusta groen' re
sulteert dit alles in een volumemeerproduktie t.o.v. de referentiekloon 
met 67 %. 

Ook bij de kloon 'Gaver' ZlJn significante verschillen vast te 
stellen t.o.v. 'Robusta' wat betreft omtrek en S.S.V. Deze kloon kent 
daarenboven een omtrekgroei die de laatste 2 jaren significant groter is 
dan deze van 'Robusta'. Enkel in hoogtegroei blijft 'Gaver' significant 
beneden de referentiekloon. Samen met 'Primo' evenaart "Gaver' aldus 
het volume van 'Robusta' (resp. 97 %en 104 %). 

De klonen 'Gibecq' en 'Ogy' blijven tot op heden beneden het volume 
van 'Robusta'. Alhoewel beide klonen het S.S.V. van 'Robusta'evenaren, 
hebben zij een significant geringere hoogte . Uit de omtrekgroei der taat
ste jaren en uit de evolutie van het S.S.V. valt echter af te leiden dat 
beide klonen hun groe1ritme blijven aanhouden, terwijl de omtrekaanwas van 
'Robusta 1 duidelijk afneemt (1 977 : 8 j7 cm , 1978 : 8 cm, 1979 : 6,7 cm) 
zodat naar alle waarschijnlijkheid het volume van beide klonen binnen 
afzienbare tijd dit van de referentiekloon zal evenaren. 
De groeigegevens voor 'Gibecq' in de enkele jaren oudere populeta Lommel 
1969, Hainin 1969 en Grimminge 1969 (Hoofdstuk I) wijzen inderdaad vop 
een evolutie in deze richting. 

3.3.2. Groep P. trichocarpa 

Zowel naar bereikte omtrek, S.S.V.j als naar hoogte zijn beide 
trichocaroa-klonen 'Columbia River' en 'Fritzi Pauley' significant groter 
dan deP. euramericana-klonen (behalve 'Ghoy'). Hun omtrek en S.S .V. 
zijn echter si gnificant kleiner dan deze van de hybriden P. trichocarpa ~ 
P. deltoides. 
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Ten overstaande van 'Robusta' bereiken zij een volume dat ruim 2 
maal dit van de referentiekloon bedraagt en dit reeds op B-jarige leef
tijd. Hun verdere evolutie zal echter nadelig beïnvloed worden door de 
sterke concurrentie die beide klonen zullen ondervinden van de interame~ 

rikaanse hybriden, waarmee zij stamsgewijs gemengd zijn aangeplant. 

3.3.3. Groep van de hybriden P. trichocarpa x P. deltoides 

De klonen 'Unal', 'Beaupré', 'Boelare', 'Raspalje' en 'Hunnegem', 
die tot deze groep van interspecifieke hybriden (hybriden tussen de 
soorten) behoren, verwezenlijken de sterkste groei : zij overtreffen 
de omtrek en hoogte van 'Robusta' met respectievelijk ~ 35 cm en 4 tot 
5 m. Zij bereiken aldus op 8-jarige leeftijd een volume dat gemiddeld 
275 % van dit van de referentiekloon bedraagt. 

Vergeleken met 'Fritzi Pauley', die deze 5 klonen als moeder hebben, 
is hun groeikracht sterk verhoogd ~ zij vertonen na 8 jaar groei een 
volume dat 35 % groter is. Dit wijst op heterosiseffecten, eigen aan in
terspecifieke kruisingen. 
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Speciaal interessant is ook de vaststelling dat deze 5 klonen op 
8-jarige leeftijd een gel ijk\'Jaardige omtrek en hoogte bereikt hebben. 
Enkel 'Hunnegem' kent een significant grotere omtrek en S.S.V . t .o.v. 
'Raspalje'. Deze verschijnselen resulteren in praktisch identieke volumes. 
Dit houdt in dat o.a. deze 5 klonen zelfs starosgewijze gemengd kunnen 
aangeplant worden, zodat risicospreiding in verband met ziekten in de 
populierenteelt onder vorm van polyklonale plantingen binnen de mogelijk
heden blijkt te liggen. 

Ook bij de niet gecommercialiseerde P. trichocarpa x P. maxi~· 

mowiczii hybride 'S 907.1', die ook 'Fritzi Pauley' als moeder heeft, is, 
wat betreft de groei, het heterosiseffect duidelijk merkbaar. 
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3. 4. BIOMETRISCHE ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS VAN HET 

POPULETUM OVERBOELARE 197 2 

Zoals reeds eerder werd vermeld is dit populetum opgesplitst in 
2 delen : het eerste deel omvat P. euramericana-klonen, het tweede deel de 
P. trichocarpa-klonen en -hybriden. 

Het P. euramericana-gedeelte omvat 10 herhalingen, waarbinnen elk van 
de 16 aanwezige klonen volgens het toeval werden verdeeld en vertegenwoordigd 
wordt door 1 boom. 

In het andere deel echter bevinden zich slechts 8 herhalingen met een 
systematische verdeling van de onderzochte klonen, eveneens met 1 boom per 
kloon en per herhaling. 

3.4.1. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 3.1. (Duncan-toets) 

Vooreerst werden de groeigegevens - omtrekgroei 1978, omtrek-
aangroei 1979, omtrek 1979~ S.S.V. 1979 en hoogte 1979 - voor elk van beide 
groepen afzond~rlijk, onderzocht door middel van een variantieanalyse met 
2 factoren (klonen en herhalingen). Deze varjantieanalyse wijst steeds op 
zeer tot uiterst significante verschillen voor wat betreft de factor kloon. 

Vervolgens wet~d een variantieanalyse met 1 factor uitgevoerd op de 
gegevens van beide groepen klonen samen, welke uiteraard terug uiterst sig
nificante verschillen opleverde. Door middel van Duncan-toetsen werden(de 
verschillen tussen de klonen onderling opgespoord. De resultaten van deze 
toetsen worden hierna weergegeven. 

OMTREKAANGROEI 1978 (cm) 

Niveau <x = 0, 05 

Kloon nr. ( *) 11 7 9 8 10 12 14 3 13 4 2 6 5 1 

Aangroei '78 14,1 13,6 12,6 12,3 12,1 11,9 11,9 11,6 10,4 9 ,9 9,2 8,9 8,7 8,0 

Volgnummer van de klonen (*) 

1. 'Robusta groen' 6. 'Ogy' 11. 'Hu~negem' 

2. 'Primo' 7. 'Unal' 12. 'Columbia River' 

3. 'Ghoy' 8. 'Beaupré' 13. 'Fritzi Pauley' 

4. 'Gaver' 9. 'Boelare' 14. 'S 907-1' 

5. 'Gibecq' 10. 'Raspalje' 
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OMTREKAANGROEI 1979 (cm) 

Niveauo( = 0,05 

Kloon nr • ( *) 9 10 11 12 7 8 3 
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13 4 14 2 6 5 1 

Aangroei '79 12,7 12,1 11,6 11,5 11,3 11,2 10,8 10,8 10,3 10,2 8,7 8,2 8,0 6,7 

OMTREK 1979 (cm) 

Niveau« = 0,05 

Kloon nr.(*) 11 7 9 8 10 14 13 12 3 4 2 1 5 6 

Omtrek '79 101,3 100,6 99,6 97,1 95,3 92,7 87,9 85,8 84,1 70,3 65,7 63,2 62,8 62,8 

s.s.v. 1979 (cm) 

Niveau«.= 0,05 

Kloon nr. ( *) 11 7 9 8 10 14 13 12 3 4 1 6 5 

s.s.v. 818 808 792 753 724 685 618 588 564 395 344 318 318 315 

HOOGTE 1979 (m) 

Niveau ö( = 0,05 

7 11 10 8 9 14 13 12 1 3 2 6 4 5 Kloon nr. ( *) 

Hoogte '79 19,9 19,7 19,7 19,5 19,2 18,6 18,6 17,7 14,9 14,6 14,1 13,7 13,3 13,0 

Volgnummer van de klonen (*) 

1. 'Robusta groen' 6. 'Ogy' 11. 'Hunnegem' 

2. 'Primo' 7. 'Unal' 12. 'Columbia River' 

3. 'Ghoy' 8. 'Beaupré' 13. 'Fritzi Pauley' 

4. 'Gaver' 9. 'Boelare' 14. 'S 907.1. I 

5. 'Gibecq' 10. 'Raspalje' 
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Volume 1979 

Aangezien het volume bepaald werd aan slechts 2 bomen per kloon, 
is een biometrische analyse hier onverantwoord. 

3.5. BESLUITEN 

De euramericana-klonen 'Primo', 'Gaver', 'Gibecq' en 'Ogy' 
vertonen in dit populetum een bevredigende groei~ zowel naar omtrek 
als naar hoogte. Op 8-jarige leeftijd evenaren of overtreffen zij 
('Primo' en 'Gaver') de volumeproduktie van de referentiekloon 'Robus
ta'. De evolutie van de omtrek wijst erop dat ook de klonen 'Gibecq' 
en 'Ogy' de kloon 'Robusta' zullen inhalen en eventueel voorbijstreven 
wat betreft de volumeproduktie. 

Een uitgesproken volumewinst t .o.v, de referentiekloon wordt ver
wezenlijkt door diverse klonen van zeer uiteenlopende genetische sa
menstelling. Zo is de volumemeerproduktie t.o.v. 'Robusta' voor de 
euramerikaanse hybride 'Ghoy' 66 % en voor de P. trichocarpa~klonen 

'Columbia River' en 'Fritzi Paul~y' ongeveer 100 %. De spectaculairste 
groei kennen deP. trichocarpa x P. deltoides-klonen 'Unal' s 'Beaupré', 
'Boelare' ~ 'Raspalje' en 'Hunnegem~ die op 8~jarige leeftijd een volume 
produceren dat gemiddeld 275% van het volume van 'Robusta' bedraagt. 

De gelijkwaardigheid van de groeicijfers der 5 interamerikaanse 
klonen, zowel wat de omtrek als de hoogte betreft, houdt in dat poly~ 
klonale populierenplantingen binnen de mogelijkheden liggen " 
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'Beaupré' 
'Beaupré' 

'Beaupré' 

2-jarige poten. 
plançons de 2 ans. 

2 years old sets. 

12-jarige 'Ghoy' te Grimminge (0. Vl.). 
'Ghoy' agé de 12 ans à Grimminge 
(Fl. Or.). 

12 years old 'Ghoy' at Grimminge 
(East of Flanders) . 
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4. HET POPULETUM TE ETHE 1971 (3) 

4. 1 • ALGEMEEN 

Het populetum te Ethe werd in 1971 aangelegd teneinde de moge
lijkheden van een aantal eigen selecties in dit meer continentaal gebied 
van België na te gaan, Ethe li~t nl. in de "Gaume 11 -streek, in het uiterste 
zuiden van het land. 

Hiertoe werden een 12-tal klonen aangeplant op een braakliggend 
perceel gelegen in de alluviale vlakte van de rivier de Ton op 210 m bo
ven zeeniveau. 

Als klonen werden 'Primo', 'Ghoy' ~ 'Gaver', 'Gibecq' ,'Ogy' en 
'Bocholt 3-3' van de gt·oep P. deltoides x P. nigra gebruikt, verder wer
den van de groep P. trichocarpa x P, deltoides de klonen 'Unal', 'Reaupré', 

. . 
'Boelare', 'Raspalje' en 'Hunnegem' en de kloon 'S 907-1', een P. tricho
carpa x P. maximowiczii-hybride,aangeplant. 

4. 2. BODEM 

Het populetum bevindt zich op een sterk gleyige tot zeer sterk 
gleyige grond op zandlemig materiaal met reductiehorizont (10) . 

Het profiel duidt op een tamelijk slechte natuurlijke drainering 
en een permanente grondwatertafel op 50 à 70 cm diepte. Dit profiel 
is verder gekenmerkt door een 40 cm dikke bouwvoor van rijke en goed ge
draineerde leem. Tussen 40 à 60 cm diepte komt een horizont voor met 
lichtere textuur en met roestverschijnselen. De blauwgrijze reductie
horizont, die enkele veenelementen bevat, begint tussen 60 en 70 cm 
diepte . Daaronder ligt een 2 m dikke zuivere veenlaag. Dit profiel is 
gunstiger in de nabijheid van de rivier maar wordt duidelijk veniger op de 
ongunstige plaatsen. Een kunstmatige drainering door open grachten 
werd 2 jaar voor de planting uit9evoerd. 

4. 3. ANALYSE VAN DE METINGEN 

Tabel 4.1 . geeft een overzicht van de groei in omtrek van de 1 

"Unal 11 -klonen~ 'S 907-1' en 'Bocholt 3-3' te Ethe. De resultaten van de 
biometr1sche verwerking van deze gegevens zijn samengebracht in para
graaf 4.4. 
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Tabel 4.1. Evoiutie van de omtrek in cm op 1,30 m van diverse klonen te Ethe lY'/1 

(Deze gegevens werden verzameld door ir. Gennart, Rijksingenieur van Waters en Bossen te Virton) (3) 

Aantal Omtrek Omtrek Aanwas Omtrek Aanwas Omtrek Aanwas Omtrek Aanwas Omtrek Aanwas Omtrek Aanwas 

(cm) (cm} (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm} (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) 

1973 1974 1974 1975 1975 1976 1976 1977 1977 1978 1978 1979 1979 

5 19,7 25,8 6,1 34,3 8,5 44,3 10,0 55,0 10,7 6411 9,1 73,0 8,9 

6 17,6 21,9 4,3 28,7 6,8 36,7 8,0 48,3 11,6 60,3 12,0 71,3 11 ,o 

6 21,4 28,0 6,6 36,1 8,1 43,9 7,8 53,8 9,9 65,8 12,0 78,5 12,7 . 
6 18,0 24,4 6,4 32,9 8,5 42,2 9,3 53,7 11,5 65,2 11,5 75,8 10,6 

6 20,5 26,1 5,6 33,5 7,4 41 ,o 7,5 52,4 11,4 64,6 12,2 75,5 10,9 

6 21,9 28,3 6,4 34,0 5,7 42,2 8,2 53,4 11,2 65,3 11,9 76,3 11 ,o 

8 26,6 33,8 7,2 47,5 13,7 59,8 12,3 ,72 ,3 12,5 85,4 13,1 97,1 11,7 

11 25,1 34,4 9,3 46,3 11,9 59,0 12,7 70,8 11,8 84,2 13,4 97,5 13,3 

4 29,0 38,4 9,4 51,4 13,0 63,5 12,1 76,1 12,6 89,8 13,7 103,0 13,2 

9 25,7 34,5 8,8 45,4 10,9 56,4 11,0 68,0 11,6 81,6 13,6 92,7 11,1 

11 27,8 36,8 9,0 48,5 11,7 60,9 12,4 72,5 11,6 87,6 15,1 100,6 13,0 

9 26,3 37,0 10,7 49,1 12,1 61,0 11,9 73,3 12,3 85,7 12,4 97,0 11,3 

. 

en 
w 



Alle P. deltoides x P. nigra-hybriden vertonen de laatste groeijaren 
een hoge omtrekaanwas (11 tot 12 cm), uitgezonderd de kloon 'Bocholt 3-3'• 
die de laatste 2 groeiseizoenen een lagere omtrekgroei kent. 

De bereikte omtrek op 9-jarige leeftijd is niet significant ver
schillend voor de 6 euramericana-klonen, dit in tegenstelling met de reeds 
eerder besproken populeta, waar de klonen 'Ghoy• en 'Gaver• doorgaans een 
hogere omtrek kennen. Slechts in het groeiseizoen 1979 is de omtrekaanwas 
voor de kloon 'Ghoy• hoger. 
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De P. trichocarpa-hybriden vertonen echter reeds vanaf het Se groei
seizoen zeer hoge omtrekaanwassen, wat samen met een hogere nominale waarde 
van de jaarlijkse omtrekgroei, hun superieure omtrek op 9-jarige leeftijd 
helpt verklaren. Ook hier vertoont de kloon 'Raspalje', evenals in het popu
leturn Overboelare 1972 een significant kleinere omtrek ten opzi·chte van 
'Boelare• en 'Hunnegem•. 

In tabel 4.2. worden ter vergelijking de groeicijfers van de klonen 
te Ethe geplaatst naast deze van dezelfde klonen op normale klassieke popu
lierengronden in Vlaanderen, nl. deze van het populetum te Gentrode 1971 
en deze van de planting te Overboelare 1973 (cfr. hoofdstuk 5). 
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Tabel 4.2. Verqelijking van de qroeicijfers van de Unalklonen te Ethe met 

de groeicijfers van dezelfde klonen op klassieke populierengron

den in Vlaanderen 

omtrek (cm) op 1,30 m van de 

euramerikaanse klonen 

op 9-jarige leeftijd 

KLOON t e Ethe te Gentrode 

'Primo ' 71,3 77,8 

'Ghoy' 78,5 87, 9 

'Gaver' 75,8 75, 4 

'Gibecq' 75,5 76,1 

'Ogy' 76,3 82,3 

'Bocholt 3-3 ' 73,0 7211 

Omtrek (cm) op 1,30 m van de 

P. trichocarpa x P. deltoides klonen 

op 7-jarige leeftijd 

KLOON te Ethe te OVerboelare 

'Unal' 72,3 71,0 

'Beaupré' 70,8 71,0 

'Boelare' 76,1 78,0 

'Raspalje' 68,0 71,0 

'Hunnegem' 72,5 71,0 

Uit deze tabel blijkt dat voor de meeste klonen de groei in dit meer 
continentaal klimaat equivalent is aan de groeiprestaties van deze klonen op 
een doorsnee populierengrond. Enkel 'Ghoy' kent een mindere groei te Ethe • 

4.4 . BIOMETRISCHE ANALYSE VAN DE MEETGEGEVENS VAN HET POPULETUM ETHE 1971 

4. 4 .1. Biometrische verwerking vm1 de gegevens bij tabel 4.1. 

Door middel van een varianti eanalyse met 1 factor werd de gelijk-
heid van de gemiddelde omtrekken na 9 jaar groei (1979) van de verschillen
de klonen getoetst . Zij wijst op uiterst significante verschillen tussen 
de omtrekken van de diverse klonen. 

Vervolgens werden deze gemiddelden 2 aan 2 vergeleken met behulp 
van Duncan-toetsen ~ met volgend resultaat : 
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66. 
Duncan-toets niveau~= 0,05 

Kloonnr • ( *) 9 11 8 7 12 10 3 6 4 5 1 2 

Gem. omtrek 103,0 100,6 97,5 97,1 97,0 92,7 78,5 76, 3 75,8 75,5 7 3,0 71,3 
1979 

4.4.2. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 4.2. 

Op deze gegevens werd geen biometrische analyse uitgevoerd. 

4.5. BESLUIT 

Ook in de 11 Gaume"-streek, waar de klimatologische omstandigheden 
sterk verschillen van deze der klassieke populierengebieden, is de groei 
van de aangeplante 11 Unal 11 klonen, vooral de laatste jaren, zeer goed te 
noemen, alhoewel er tussen de groepen van hybriden een niveauverschil blijft 
bestaan. Bovendien is hun groei verge1ijkbaar met deze op doorsnee-popu
lierengronde~ in Vlaanderen. 

Opvallend is wel dat de superioriteit van 'Ghoy' t.o.v. de overige 
euramericana-klonen, die algemeen wordt vastgesteld, te Ethe niet merkbaar 
is, enkel het laatste groeiseizoen kende deze kloon een hogere omtrekgroei. 
Ook 'Primo', die sterk genetisch verwant is met 'Ghoy', kende gedurende de 
eerste 6 jaren een mindere groei i.v.m. de overige euramericana-klonen. 

Vermeldenswaardig is bovendien de zeer goede groei van de P. tricho
carpa x P. maximowiczii hybride •s 907-1' ~die de groei van 'Unal' en 
'Beaupré' evenaart op deze standplaats. 

(*) 1. 'Bocholt 3- 3' 5. 'Gibecq' 9. 'Boelare' 

2. 'Primo' 6. 'Ogy' 10. 'Raspalje' 

3. 'Ghoy' 7. 'Unal ' 11. 'Hunnegern' 

4. 'Gaver' 8. 'Beaupré' 12. 'S 907-1' 



5. DE PRODUKTIEPLANTING TE OVERBOELARE 19ï3 

5.1. ALGEMEEN 

Deze planting gelegen naèst de Dender, werd aangelegd in 1973 met 
de 5 P. trichocarpa x P. deli.:oides-kloi1en 't.:nal '~ 'Beaupré' ~~ 'Boelare', 
'Raspa1je' en 'Hunnegem'. 
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Deze 5 klonen zijn volgens het toeval verspreid in 38 herhalingen. 

Teneinde de ;ï.ogal~jkileid te onde:--zoeken, aanplantingen van deze klo
nen, waarva 1~ d~ stekken zee:~ gemakkelijk bewortelen, uit te voeren door 
middel van poten, (2-jarige planten \\'3arvan de wortels alsook enkele zijtak
ken \>!eràen ver\'!ijderd) wei"den 7 herhalingen aldus aangeplant. 

5.2. BO~EM 

De gronden~ waarop deze planting \'Jerd aangelegd, behoren volgens 

bodemkaartgeqeve11s tot de ~Qç!g'E~§!:Ï~~~~L~~I? en_~fQ, waarbij ~-~~Q de 
grootste oppervlakte innee~t (7). 

Wat de kanm~rke:: van cie beide bode:tts~:--ies betreft, wordt verwe
zen naar het populetum uverboelare ~971 (!loofdstuk 2). 

5. 3. &~ALYSE VAN DE METINGEN 

Vermits in deze planting 5 klonen voorkomen, er 2 verschillende 
planttechnieken gebruikt worden en e~ 2 \'erschillende bodemseries voor
komen, worden achtG~eenvolgGns de g:--0Giprestaties van de S klonen onder
zocht~ wm·dt nagegaan wat de \'/eers1 ag is op de groei bij het gebruik van 
poten en wordt d~ ~1roci op beide bodemseries onderling vergeleken. De 
resultaten van dE:: biometrische analysen zijn terug te vinden onder rubriek 
5.4. 

5.3.1. De groei van de klonen 

De cijfers bett effende de bereikte omtrek en hoogte van d~ze 5 
P. trichocarpa x P. deltoides-k1onen op 7-jadge leeftijd, verroold in 
tabe 1 5. i . ~ spreken voor z i eh ze 1 f . Immet·s, deze k 1 onen verwezen.l ij ken 
in de periode 1~i74-19/'9 een gemiddelde jaarlijkse omtrekaanwas van 
ongeveer 10 cm. Wat de hoogte betreft~ is de aangroei tijdens de periode 
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Tabel 5.1. Vergelijking tussen enkele omtrek- en hoogtegegevens van _respectievelijk met wortels en als poten 

geplante bomen van de 5 interamerikaanse "Unal"-klonen in de planting Overboelare 1973 

Plantwijze Omtrek '73 Omtrek '79 Omtrekverschil Hoogte '74 Hoogte '79 Hoogteverschil 

KLOON 
(cm) (cm) "Wortels-peten" "wortels-poten11 

1973(cm) 1979(cm) 1974(m) 1979(m) 

'Unal' met wortels 11,9 71,3 5,8 16,6 

poten 10,1 70,1 5,3 16,2 

gemidd. 11,5 71,0 1,8 1,2 5,7 16,6 0,5 0,4 

'Beaupré' met wortels 11,9 71,0 5,9 16,2 

poten 10,6 . 70,7 5,2 15,5 

gemidd. 11,8 71,0 1 1 3 0,3 5,7 16,1 0,7 0~7 

'Boelare' met wortels 12,7 78,3 5,6 16,7 

poten 9,5 76,3 5,0 16,0 

gemidd. 12,3 78,0 3,2 2,0 5,4 16,6 0,6 0,7 

'Raspalje' met wortels 13,1 71,4 5,4 15,8 

poten 9,9 69,1 5,0 15,8 

gemidd. 12,6 71,0 3,2 2,3 5,4 15,8 0,4 0,0 

'Hunnegem' met wortels 12,5 70,8 5,3 15,8 I 

poten 10,? 72,0 5,2 15,9 l 
gemidd. 12,2 71,0 1, 8 - 1,2 5,3 15,8 0, 1 J- 0,1 

- --- --- -

I 
! 

0\ 
00 



!I 

69. 
1975 - 1979 iets meer dan 2 m per jaar. 

Uit de biometrische verwerking blijkt dat er onderlinge verschil-
len in groei bestaan : 'Boelare' bereikt na 7 jaar groei een significant 
hogere omtrek ten opzichte van de overige klonen. (78 cm ten opzichte van 
71 cm). De bereikte hoogte van 'Unal ' en 'Boelare' (16,6 m) is eveneens 
significant groter van deze van 'Raspalje' en 'Hunnegem' (15~8 m), terwijl 
'Beaupré' een hoogte tussen beide vorige waarden bereikte (16,1 m). Alhoe
wel deze Vt.rschillen statistisch gezekerd zijn, zijn zij toch te klein (7 

cm in omtrek en 0,8 m in hoogte) om te kunnen spreken van een zekere do
minante positie van 'Boelare• over de andere klonen. Integendeel wijzen 
deze gegevens er andermaal op dat ~ wegens de sterke gelijkenis in groei
ritme, polyklonale plantingen op basis van deze interamerikaanse hybriden 
goede resultaten kunnen geven. 

5. 3. 2. Vez·gelijking tussen met wortels geplante bomen en poten 

Uordt de weerslag nagegaan op het aanslaan en de verdere groei, naar
gelang er beworteld plantsoen of poten gebruikt werden bij de aanleg van de 
planting, dan zijn er ~ zoals blijkt uit de variantieanalysen op omtrek en hoog
te weergegeven in tabel 5. 1. , enkel statistisch gezekerde verschillen vast 
te stellen de eerste jaren volgend op de planting. Zij vari~ren van 1,3 tot 
3,2 cm (gemiddeld over de 5 klonen : 2~2 cm) voor wat de omtrek betreft. 
De hoogteverschillen schommelen tussen 0,1 tot 0,7 m (gemiddeld 0,5 m) na 
2 groeiseizoenen. Na 7 jaar groei zijn er echter geen significante verschil
len meer vast te stellen. 

De omtrek en hoogteverschillen vastgesteld de eerste jaren na de plan
ting, zijn terug te brengen tot hP.t initieel hoogte- en omtrekverschil dat 
ontstaat naargelang de wijze van planten. Immers bij de planting komen po
ten dieper in de bodem te staan dan bewortelde planten. Hierdoor ontstaat 
reeds een hoogte- en omtrekverschil van respectievelijk ongeveer 50 cm en 
2 cm . 

Aan het gebruik van poten op deze voldoende vochtige gronden is dus 
geen nadeel onder vorm van een groeiachterstand verbonden. Ook kunnen door 
deze planttechniek de transport- en aanlegkosten aanzienlijk gedrukt worden. 
Bovendien bieden de diepgeplante poten beter weerstand aan de wind en kan al-
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dus op zeer natte gronden het uitwaaien van de planten vermeden worden. 

5.3.3. De bodemgeschiktheid 

Deze planting, di~ naast het populetum Overboelare '71 gelegen is, 
omvat eveneens de eQQ~ffi~Qri~-~~B§Q en ~fQ· Ook hier Zijn groeiverschillen 
vast te stellen (Tabel 5.2.) . 

Tabel 5.2. Vergelijking van de omtrek en hoogte op 7-jarige 

leeftijd van de met wortels geplante bomen op de 

bodemseries u Aep en Efp . 

Omtrek '79 (cm) Hoogte '79 (m) 

KLOON 
u Aep Efp Verschil u Aep Efp Verschil 

'Unal ' 76,0 66,8 9 , 2 17,1 16,2 0,9 

'Beaupré' 74 ,1 68,8 5 , 3 16,6 16 , 0 0,6 

'Boelare' 81, 3 75,7 5,6 17,1 16 , 5 0 , 6 

'Raspaljc' 75,1 68 , 5 6, 6 16,1 15,6 0,5 

'Hunnegem ' 71, 4 70,2 1 , 2 15,8 15,9 - 0,1 

Gemidd. 75,5 70,1 5 , 4 16,5 16,0 
I 

De grootste verschillen in omtrek en hoogte zijn waar te nemen 
bij 'Unal' (99 2 cm in omtrek en 0 ~ 9 m in hoogte na 7 groeijaren). 

0,5 

Bij 'Hunnegem' echter zijn geen significante verschillen in groei op bei
de bodemseries vast te stellen. 

Voor de overige klonen zijn de verschillen in omtrek en/of hoogte 
significant . Oit zou kunnen wijzen op verschillen in plasticiteit tussen 
deze 5 klonen. Uitgebreider onderzoek ~ ook op andere standplaatsen 9 is 
hierbij gewenst. 

Wat de omtrekaanwas in 1978 en 1979 op beide bodemseries betreft 9 

(Tabel 5.3. en paragraaf 5.4. 3. )blijkt uit de variantieanalyse dat er in 
1978 wel significante verschillen i n omtrekaanwas bestaan 9 in 1979 zijn de 
verschillen echter niet significant . 
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Tabel S. 3. Omtrekaanwas tijdens de groeiseizoenen 1978 en 1979 

van de met wortels geplante bomen op de bodemseries 

u Aep en Efp. 

Bodemserie 

u Aep 

Efp 

I 
I 

I 
I 
I 

I ,_ 
l 
I 

Omtrekaanwas (cm) -

Groeiseizoen 1978 

1 3, 3 

12,9 

. 

gemiddeld over de 5 klonen 

Groeiseizoen 1979 

1 3,0 

12,6 

Naar alle waarschijnlijkheid is de invloed uitgaande van de beper-
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kende factoren eigen aan de ~22~~~~ri~-~f~ het sterkst geweest de eerste ja
ren na de planting. Naarmate de bomen groter worden kunnen deze beperkende 
factoren mrtnder belangrijk worden. Zo kan de zomergrondwaterstand sterk ver
laagd worden door de grote verdamping eigen aan het enorme bladoppervlak 
van de klonen . Aldus wordt het door de wortels exploiteerbare bodemvolume 
groter. 

Jaarlijkse variaties i~ neerslag en andere klimatologische factoren, 
kunnen aldus de invloed van ongunstige eigenschappen van een bepaalde bodem
serie bEklemtonen of milderen . Verdere observatie zal hier moeten uitmaken 
onder welke omstandigheden deze groe i verschillen op beide bodemseries optre
den. 

5.4. RESULTATEN VAN DE BIOl~TRISCHE VERWERKING VAN DE MEETGEGEVENS 

VAN DE PLI>NTING TE OVERBOEL.i\RE 197 3. 

5. 4.1. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 5. 1. 

Zoals hoger vermeld9 werden er in het totaal 38 herhalingen aan-
gelegd, waarvan er 7 door middel van poten. Op de meetgegevens \'/erd een 
niet-orthogonale variantieanalys~ uitgevoerd met 2 factoren (poten versus 
beworteld plantsoen en klonen) . Door middel van deze variantieanalyse kon 
opgespoord worden of er al dan niet significante verschillen waren naar
gelang de planttechniek. Een bijkomende Duncan-toets wijst op eventuele ver
schillen tussen de klonen onderling . 



OMTREK 1973 (cm) 

Variantieanalyse 

OORSPRONG 

Planttechnieken 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

4 

167 

Resultaten Duncan-toets 

Niveau o( = 0, 05 

Kloon nr. ( *) 

Omtrek 197 3 

OMTREK 1979 (cm) 

Variantieanalyse 

4 

12,6 

OORSPRONG V. G. 

Planttechnieken 1 

Klonen 

Fout 

4 

1167 

Resultaten Duncan-toets 

Niveau o< = 0, 05 

Kloon nr. ( *) 

Omtrek 1979 

3 

78,0 

som v.d.kwadr. 

3 

12, 3 

12 3, 19 

22,29 

129,41 

5 

12,2 

som v.d.kwadr. 

4 

20,81 

1 3J9, 27 

7268,06 

1 

71,0 71,0 

2 

11,8 

5 

71,0 

gem. kwadr. 

12 3, 19 

5,57 

1,15 

1 

11,5 

gem. kwadr . 

20,81 

' 327' 32 

4 3,52 

2 

71,0 

"72. 

F. berekend 

106,92 *** 
4,84 ** 

F. berekend 

0,48 

7,52 *** 

(*) 1 = 'Unal ' 2 = 'Beaupré' 3. = 'Boelare' 4 = 'Raspalje' 5 = 'Hunnegem' 



HOOGTE 1974 (m) 

Variantieanalyse 

OORSPRONG V.G. 

Planttechnieken 1 

Klonen 4 

Fout 169 

Resultaten Duncan-toets 

Niveau 0( = 0, 05 

Kloon nr. 

Hoogte 1974 

HOOGTE 1979 (m) 

Variantieanalyse 

2 

5,7 

OORSPRONG V.G. 

Planttechnieken 1 

Klonen 

Fout 169 

Resultaten Duncan-toets 

Niveau o< = 0,05 

Kloon nr. 

Hoogte 1979 

1 

16,6 

som v.d. kwadr. 

1 

5,7 

6,4 3 

6,01 

X>, 97 

3 

5,4 

4 

5,4 

som v.d. kwadr. 

3 

16,6 

2,70 

20,86 

14~,06 

2 

16,1 

5 

15,8 

gem. kwadr. 

5 

6,43 

1,50 

0,22 

5, 3 

gem. kwadr. 

2,70 

5,22 

0,88 

4 

15,8 

73~ 

F. berekend 

29, :E *** 
6,87 *** 

F. berekend 

' 3,06 

5,91 *** 
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5.4.2. B1ametr1sche verwerk1ng van de gegevens b1j tabel 5.2. 

Wat het aantal waarnemingen betreft, bevinden er zich ongeveer 
16 her ha 1i ngen op de ~C!_d~!!'~ri~ _ ~E. en 13 her ha 1 i ngen opr.de bodemserie 
u Aep. 

Do gegevens werden eveneens verwerkt door middel van een niet-or
thogonale variantieanalyse met 2 factoren. (bodemseries en klonen). 
Hierdoor kon het significantieniveau van de verschillen in groei naarge
lang de bodemserie vastgesteld worden • 

Een bijkomende t-toets gaat na of er klonale verschillen zijn in;l 
groei op deze beide bodemseries. 

OMTREK 1979 (cm) 

Variantieanalyse 

Oorsprong V.G. 

Bodemseries 1 

Klonen 4 

Fout 138 

Resultaten t-toets 

KLOON 

'Unal' 

'Beaupré' 

'Boelare' 

'Raspalje' 

'Hunnegem' 

u Aep 

76,0 

74,1 

81,3 

75,1 

71,4 

som v.d.kwadr. 

1105,56 

1225,33 

4604,94 

Efp 

66,8 

68,8 

75,7 

68,5 

70,2 

gem. kwadr . 

1105,66 

306,33 

33,37 

F. berekend 

33,13 *** 
9,18 *** 

Omtrekverschil 

9,2 *** 
5,3 * 
5,6 * 
6,6 ** 
1,2 
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HOOGTE 1979 

Variantieanalyse 

OORSPRONG 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

4 

135 

Resultaten t-toets 

KLOON u Aep 

'Unal' 17,1 

'Beaupré' 16,6 

'Boelare' 17,1 

'Raspalje' 16,1 

'Hunnegem' 15,8 

som v.d. kwadr. gem. kwadr. 

9,56 

22,56 

89,38 

Efp 

16,2 

16 , 0 

16,5 

15,6 

15,9 

9,56 

5,64 

0,66 

Hoogteverschil 

0,9 ** 

0,6 * 

0,6 * 
0,5 

- 0,1 

5.4 . 3. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 5 . 3. 

F. berekend 

14,44 

8,52 

*** 

*** 

De niet--orthogonale variantieonalyse met 2 factoren (bodemseries en 
klonen) wijst op significante verschillen in omtrekaanwas op de beide bodem
series voor het groeizeizoen 1978. Voor 1979 zijn er echter geen significante 
verschillen in dit opzicht aan te tonen. 

OMTREKAANWAS 1978 

Variantieanalyse 

OORSPRONG 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

4 

1 37 

som v . d . k\omdr. 

6,41 

27,85 

186,22 

gem. kwadr. 

6,41 

7,00 

1, 36 

F . berekend 

4,71 * 
5,12 *** 
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OMTREKAANWAS 1979 

Variantieanalyse 

OORSPRONG 

Bodemseries 

Klonen 

Fout 

V.G. 

1 

4 

137 

5.5. BESLUITEN 

som v.d. kwadr. 

4,60 

80,19 

297,04 

gem. kwadr. 

4,60 

20,05 

2,17 

F. berekend 

2,12 

9,25 *** 

Ook in deze planting is de groei van de 5 P. trichocarpa x P. deltoides 
klonen spectac,~lair. Bovendien zijn deze klonen equivalent wat hun omtrek-
en hoogtegroei betreft, wat de mogelijkheden van deze selecties in verband met 
polyk1ona1e aanplantingen nogmaals beklemtoont • 

Er konden gee;1 groeiverschillen vastgesteld worden, zelfs niet tijdens 
de eerste j~ren r.a ds planting, tussen bomen die aangeplant werden als poten 
of c:.1~ bewotteld plantsoeil. 

Deze hy~riden lenen zich dan ook uitstekend voor het aanleggen van 
populierenplantingen op voldoende vochtige bodems door middel van poten, waar
C:oo;~ de kosten voor aanleg, tl·ansport en arbeid op aanzienlijke wijze kunnen 
gedrukt worden. Bovendien zitten poten veel steviger in de bodem zodat uit
~"aaie !1 uHgesloten is. 

Verschillen in bodemgeschiktheid9 vastgesteld tussen de_~QQ~~~~ri~~
~-~~~-~~-[:f~, hebben de groei in enige mate beïnvloed. Deze verschillen va
ri~ran bovendien ~aargelang de kloon. 
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6. PRODUKTIEPLANTING TE LOMMEL 1973 

6. 1 • ALGEMEEN 

In de 'Watering' te Lommel werd op bevloeide zandgronden tijdens 
de winter 1972 -1973 een oppervlakte van ongeveer 23 ha beplant met de 
bijna volledige Unal-reeks. Enkel ée klonen 'Boelare', 'Raspalje' en 'Hun
negem' ontbreken. 

Van elk der volgende klonen werden een 300-tal 2-jarige bomen, ka-
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liber 9/10 , 10/12 en 12/14, in bosverband uitgeplant: nl. 'Primo', 'Ghoy', 
'Gaver'~ 'Gibecq', 'Ogy', 'Isières', 'Unal' en 'Beaupré'. Als boordbeplan
ting werden daarenboven nog een 300-tal 'Trichobel'-planten aangeplant. 

Verder bevinden er zich nog de in de winter 1971 - 1972 aangeplante 
klonen 'Columbia River' en 'Fritzi Pauley' als boord, grenzend aan bovenver
melde planting. 

Wegens de aanwezigheid van de praktisch gehele "Unal"reeks, en dit 
op praktijkniveau, is deze planting wel een der belangrijkste en meest waar
devolle in het licht van de huidige ontwikkelingen in de populierenteelt. 

6.2. BODEM 

Naast het grote aantal bomen per kloon, is ook het terrein waarop 
deze Unal-klonen zich bevinden 9 uniek. 

De gronden liggen namelijk in de 'Watering' van Lommel. Deze wate-
ring die zich uitstrekt over een oppervlakte van 165 ha bestaat uit geïrri
geerde zandgronden. 

Door een ingewikkeld en vernuftig systeem van kanaaltjes, grachten 
en sloten wordt eutroof water van het Maas-Scheldekanaal, dat zeer rijk is 
aan slib, naar deze vroeger onvruchtbare en woeste heidegronden gevoerd. 

Jaarlijks wordt met bevloeien begonnen vanaf half maart om te 
eindigen omstreeks einde september. Deze bevloeiing kan tweemaal per jaar, 



met een rotatie van ongeveer 3 maanden, telkens gedurende een week, op 
hetzelfde perceel plaatsvinden. 

Volgende bodemseries (1) komen voor in deze planting : 

~=~~~~ : natte lemige zandgronden met diepe antropogene humus
A-horizont en een grintsubstraat, dat begint op een diepte variërend van 
20tot 125 cm. Het moedermateriaal wordt grover in de diepte. Het pro
fiel wijst op een sterk hydromorfe plaggenbodem. De bovenlaag bestaat 
uit een humusrijke horizont die tenminste 60 cm dik is. Het humusgehalte 
van het plaggendek kan zeer hoog zijn, tengevolge van het veenachtig ka
rakter van deze humus. De plaggenbodem rust meestal op een zeer diffuse 
podzol. Het zijn permanent natte gronden met een gemiddelde winterwater
stand tussen 80 en 125 cm. Deze bodem werd beplant met 'Unal'. 
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!:~~g,_ : deze bodemserie duidt op natte zandgronden met een dui
delijke humus of/en ijzer B-horizont met een grintsubstraat beginnend op 
geringe of matige diepte (20 à 125 cm). Het profiel vertoont een sterk hy
dromorfe humusijzerpodzol. De Apis zwartgrijs en soms veenachtig. De brui
ne B-horizont is diep ontwikkeld en gaat tussen 80 en 125 cm diepte over 
tot groen bruinachtig, gereduceerd zand. Het is een permanent natte grond 
met een winterwaterstand tot aan het oppervlak, de zomerwaterstand ligt 
tussen de 80 en 125 cm. Volgende klonen komen op deze bodem voor 
'Primo', 'Ghoy' 3 'Gaver', 'Gibecq', 'Unal' en 'Beaupré'. 

~:~993 : matig natte zandgronden met een duidelijke humus of/en 
ijzer B-horizont, met een grintsubstraat dat begint op geringe of matige 
diepte (20 tot 125 cm) en met een dikke humeuze bovengrond (40-60 cm). 
Het profiel vertoont een hydromorfe podzol met een humus (ijzer) B-hori
zont. Deze gronden zijn overdreven nat tijdens de winter en het voorjaar. 
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De winterwaterstand komt tot ongeveer 40 cm onder het maaiveld. De 

min of meer verharde 8-horizont veroorzaakt echter watergebrek tijdens 
droogteperiodes. Op deze bodem bevinden zich de klonen 'Gaver', 'Gibecq', 
'Ogy' en 'Isières'. 

Verder zijn de gronden van de watering arm aan stikstof en kennen 
een zeer hoge C/N verhouding. De slechte ontbinding en mineralisatie van 
het organisch materiaal zijn enigszins te verklaren door het beurtsysteem 
bij het bevloeien, wat de humificatie sterk vertraa~t en een opstapeling van 
humus in de bovenhorizont als gevolg heeft. Ook de pHH

2
0 ligt abnormaal 

hoog (6 à 7) voor dergelijke gronden en is zeer uniform over gans het profiel, 
wat kan verklaard worden door het eutroof karakter van het irrigatiewater. 
Fysiologisch kunn~n deze bodems als quasi dood beschouwd worden. Hun waarde 
kan herleid worden tot een zuivere steunfunctie voor de bomen (12). 

6. 3. ANALYSE VAN DE METINGEN 

Oe planting wordt wegens haar belangrijkheid van nabij gevolgd door 
het Rijksstation voor Populierenteelt. Hier immers worden op grote schaal de 
eerste voor de praktijk bruikbare selectie- en veredelingsresultaten getest 
naar hun produktiemogelijkheden en eigenschappen. 

Enkele groeikarakteristieken van deze klonenreeks worden in tabel 6.1. 
vergeleken met deze van 'Robusta 9roen' en 'Robusta rood' op 5~ en 8-jarige 
leeftijd uit het nabijgelegen Popu1etum Lommel 1969 (zie Hoofdstuk 1). 

Bij de biometrische verwerking van deze gegevens, welke vervat is in 
paragraaf 6.4. werden de gegevens voor 'Robusta' buiten beschouwing gelaten, 
vermits deze niet bij het oorspronkelijk proefopzet betrokken was . 

Uit deze gegevens blijkt : 

Reeds na 5 jaren zijn duidelijke verschillen in groei tussen de aan
geplante klonen waar te nemen. Beideinteramerikaanse klonen :unal' en 
'Beaupré', bereiken de hoogste omtrek, dan volgen de P. trichocarpa-klonen 
samen met 'Ghoy' en ten slotte de overige euramericanaklonen. 

Na 8 groeijaren wordt de hoogste produktie bekomen met 'Unal', deze 
kloon bereikt 186% van het stamsnijvlak van 'Robusta'~ en heeft een zeer 
hoge omtrekaangroei, gemiddeld over de laatste 3 jaren is deze 11 cm/jaar. 
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Tabel 6.1. Groeikarakteristieken van· de Unal-reeks, 'Fritzi Pauley• en 'Robusta groen• en •rooa· 1n 

de Watering te Lommel 

Jaar van Aantal Omtrek 1,3m Omtrek 1 ,3m Gem. jaar- s.s.v. s.s.v. in \ Rangorde 

KLOON de gemeten na 5 jaar na 8 jaar lijkse aanwas na 8 jaar van naar 

planting bomen (cm) (cm) 5°-8° jaar(cm) (cm:~) Robusta groen s.s.v. 

1 

'Primo' 1973 81 44,5 71,4 9,0 410 97 10 i 

' 

'Ghoy' 1973 79 53,3 88,4 11,7 623 148 3 
' 

'Gaver' 1973 78 13,3 73,6 10,1 443 105 6 . 
-

'Gibecq' 1973 80 42,7 69,8 9,1 391 93 11 

'Ogy' 1973 80 42,3 69,3 9,0 386 92 12 

'Isières' 1973 80 44,6 63,6 6,~ 324 77 13 

'Unal' 1973 56 66,1 99,1 11,0 785 186 1 
I 

'Beaupré' 1973 78 58,8 92,8 11,3 688 163 2 

'Columbia River' 1972 44 45,4 74,1 9,6 441 105 7 

'Trichobel' 1973 99 57,4 87,2 9,9 607 144 4 

'Fritzi Pauley' 1972 51 50,4 75,8 8,4 459 109 5 

'Robusta groen' 1969 10 42,5 72,5 10,0 421 100 9 

'Robusta rood' 1969 10 42,5 72,3 . 9,9 422 100 8 

-- - -- ----- --- · --- - -------- -------



Na 'Unal' volgt 'Beaupré', die na 8 groeiseizoenen 163% van het 
S.S.V . van 'Robusta' bereikt, zijn lopende gemiddelde omtrekaanwas verschilt 
niet significant van deze van 'Unal'. 

Van de 6 P. euramericana 11 Unal"-klonen vertoont 'Ghoy' ook hier de 
beste groei (148% van het S.S.V. van 'Robusta'). Bovendien verschilt het 
S.S.V. van 'Ghoy' niet significant van dit van 'Trichobel~ maar is het sig
nificant groter dan het S.S.V. van 'Columbia River' en 'Fritzi Pauley'. Van 
alle aanwezige klonen vertoont 'Ghoy' de laatste 3 jaren de sterkste omtrekaan
groei (11,7 cm/jaar); deze is zelfs significant groter dan de aangroei van 
beide interam~rikaanse klonen 'Unal' en 'Beaupré'. Deze hoge omtrekaanwassen 
laten vermoeden dat 'Ghoy', wat het S.S.V. betrefts binnen afzienbare tijd 
de klonen 'Unal' en 'Beaupré' zal benaderen. 

Een uitgesproken superioriteit t.o .v. de groei van zijn beide ouders, 
'Fritzi Pauley' en 'Columbia River', vertoont de kloon 'Trichobel', zijn 
S.S.V. na 8 groeijaren bedraagt 144% van het S.S.V. van 'Robusta' 9 terwijl 
de ouders dit respectievelijk slechts met 9 en 5% overtreffen , 

Wat de overige euramerikaanse klonen betreft, zijn de stamsnijvlakken 
van 'Primo' en 'Gaver' te vergelijk~n met deze van beide 'Robusta's', 
(résp. 97 en 105 %). Het stamsnijvlak van 'Gaver' is echter significant groter 
dan dit van 'Primo' en deze kloon vertoont bovendien een significante ster
kere omtrekgroei vergeleken met 'Columbia River', 'Fritzi Pauley', 'Primo', 
'Gibecq', 'Ogy' en 'Isières' . 

'Gibecq' en 'Ogy' bereiken na 8 jaren een S.S.V. dat 92 tot 93 ~ 

van dit van 'Robusta' bedraagt. 

De groeikarakteristieken van 'Isières' zijn ook hier aan de lage 
kant. 

Wat betreft de geschiktheid van dc; verschillende bodemseries in 
verband met de populierenteelt kan weinig vastgesteld worden. Zoals reeds 
eerder werd vermeld, vervult deze bodem een zuivere steunfunctie. 
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6. 4. BIOMETRISCHE VERWERKING VAN DE MEETGEGEVENS VAN DE PRODUKTIE

PLANTING TE LOMMEL 1973 

6.4.1. Biometrische verwerking van de gegevens bij tabel 6.1. 

Voor elk van de groeikarakteristieken vermeld in tabel 6.1. 
werd een variantieanalyse met 1 factor uitgevoerd. Deze brachten uiterst 
significante verschillan tussen de gemiddelden van de verschillende onder
zochte klonen aan het licht. 

Vervolgens werden door middel van Duncan-toetsen deze gemiddelden 
met elkaar vergeleken. Zoals reeds eerder werd vermeld, werden beide 'Ro
busta's' niet in de biometrische verwerking betrokken, daar beide klonen 
niet in het oorspronkelijk proefopzet zijn betrokken. 

Hierna volgen de resultaten van de Duncan-toetsen. 

Duncan- toets : omtrek na S jaar (cm) 

Niveau o( = 0, OS 

Kloon nr • ( *) 7 8 10 2 11 9 6 1 3 4 5 

Gem. omtrek 66,1 S8,8 S7,4 S3, 3 S0,4 45,4 44,6 44,S 43,3 42,7 42,3 

Duncan-toets : omtrek na 8 jaar (cm) 

Niveau o( = 0, OS 

Kloon nr • ( *) 7 8 2 10 11 9 3 1 4 s 6 

Gem. omtrek 99,1 92,8 88,4 87,2 75,8 74,1 73,6 71,4 69,8 69,3 63,6 

Duncan-toets : gemiddelde jaarlijkse aanwas S 0
- 8 o jaar (cm) 

Niveau o( = 0, OS 

Kloon nr. ( *) 2 8 7 3 1 0 9 4 s 1 11 6 

G.J.A. 11,7 11,3 11,0 10,1 9,9 9,6 9,1 9,0 9,0 8,4 6,2 

*volgnummer der klonen zie volgende blz. 



Duncan-toets : s.s.v. 8 ° jaar {cm2
) 

Niveau o( = 0 1 OS 

83. 

Kloon nr • { *) 7 8 2 1 0 11 9 3 1 

s.s.v. 785 688 623 607 459 441 443 410 

4 

lH 

5 6 

l36 324 

{*) Volgnummer der klonen : 

1. 'Primo' s. 'Ogy' 9. 'Colwnbila River' 

2. 'Ghoy' 6. 'Isières' 10. 'Trichobel' 

3. 'Gaver' 7. 'Unal' 11. 'Fritzi Pauley' 

4. 'Gibecq' 8. 'Beaupré' 

6.5. BESLUIT 

In deze voor populieren speciale maar niet ongunstige omstandig-
heden en onder dit meer kontinentaal klimaat, is de groei van de "Utial"klonen 
zeer bevredigend. 

Vooral de groei van 'Unal', 'Beaupré, 'Trichobel' en 'Ghoy' over-
treffen in belangrijke mate deze van 'Robusta'. Terwijl de eerste 3 genoem
de klonen reeds vanaf het eerste jaar na de planting een snelle groei ' kennen, 
vertoont 'Ghoy', na een relatief tragere groei tijdens de startperiode, de 
hoogste omtrekaanwas gedurende de laatste jaren. 

Ook de euramericana-kloon 'Gaver' en de P. trichocarpa-klonen 'Columbia 
River' en 'Fritzi Pauley' vertonen op 8-jarige leeftijd een groter stamsnij
vlak t.o.v. 'Robusta', terwijl 1 Primo' het evenaart. De mindere 11 Unal"
klonen te Lommel zijn 'Ogy' en 'Isières', althans op deze leeftijd. 

Het intensief blijven volgen van deze aanplantingen is dan ook nood
zakelijk in verband met de verdere evolutie van de groeifenomenen voor 
iedere kloon afzonderlijk. 
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Bovendien zijn zulke aanplantingen, waar de meest waardevolle klo-
nen in zulke aantallen en in homogene monoklonale bestanden voorkomen, in
teressanter dan populeta. Inderdaad, vanaf deze leeftijd zullen aanplantin-
gen als deze juistere informatie verstrekken over de eigenschappen van beproef
de klonen. dan populeta, waar ongelijke concurrentie i.v.m. licht, voedsel en 
water een goede interpretatie van de waargenomen fenomenen sterk bemoeilijkt. 
Populeta zoals deze te Overboelare, Gontrode, enz., zijn daarentegen vooral 
belangrijk omdat op een relatief kleine oppervlakte over een groot aantal klo
nen primaire informatie kan bekomen worden. 



'Ghoy' 

'Ghoy' 

'Ghoy' 

7-jarige lijnbeplanting te Lemberge (0. Vl.). 

Alignement agé de 7 ans à Lemberge (Fl. Or.). 

7 years old row plantation at Lemberge (East of Flanders). 
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7. ALGEMEEN BESLUIT 

7 • 1 • DE KLONEN 

Ondanks het geringe aantal geanalyseerde proefpercelen en de relatief jonge 
leeftijd van deze aanplantingen, kunnen, rekening houdend met andere, hier niet 
besproken waarnemingen, enkele belangrijke punten vooropgesteld worden inzake de 
produktiemogelijkheden van de behandelde klonen~ namelijk enkele nouden handels
klonen, de "~nal"reeks en 'Fritzi Pauley'. 

7. 1. 1. Definitief tot de controle toegelaten klonen - "Oude" handelsklonen 

De groei van de als referentiekloon gebruikte 'Robusta' blijkt op alle stand
plaatsen bevredigend te zijn. Kenmerkend voor deze kloon is de relatief snelle 
groei tijdens de eerste jaren na de planting ; na deze periode, die een 7-tal ja~ 
ren duurt, verzwakt de omtrekgroei gevoelig. 

De klonen 'I 214' en 'Tardif de Champagne' zijn eveneens in staat een hoge 
produktie te verwezenlijken. 

Zo bereikte 'I 214' op 9-jarige l"eeftijd een meerproduktie in volume van 28 
en 77% respectievelijk in de Populeta te Gentrode en Lemberge t.o.v. vergelijk
bare 'Robustalbomen. Deze standplaatsen zijn echter gekenmerkt door chemische rij
ke bodems én een relatief mild klimaat~ bovendien is er het aantastingsgevaar voor: 
Marssonina brunnea niet zo groot. 

Aanplant van deze kloon op koude, natte en relatief arme gronden leidt tot 
zeer lage produktiecijfers (cfr. Overboelare 1971). 

'Tardif de Champagne' kan ook op voor deze kloon geschikte standplaatsen, 
dit is op rijke gronden en met een geringe infectiedruk in verband met de blad
ziekten, behoorlijke resultaten opieveren, die vaak deze van 'Robusta' gevoelig 
overtreffen op latere leeftijd. 

Tot de minst interessante klonen van deze groep behoren on9etwijfeld 'Gel
rica', 'Harff'~n 'Regenerata van Neeroeteren'. 

'Gelrica', die nochtans een zeer goede groei vertoont, is immers te gevoelig 
aan rottingsverschijnselen aan de stambasis, waardoor een belangrijk deel van het 
geproduceerde volume waardeloos wordt. 
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De klonen 'Harff' en 'Regenerata van Neeroeteren' bereiken daarentegen op 

11-jarige leeftijd gemiddeld slechts ! 70 % van het stamsnijvlak van 'Robusta• in 
de Populeta te Gr1mminge, Lommel en Hainin. 

Niettegenstaande de goede groei van êe klonen 'Robusta', 'I 214' en 'Tardif 
de Champagne• in meerdere van de besproken standplaatsen, houdt het aanwenden 
van deze klonen risico's in. Immers, elk van deze klonen is in belangrijke mate 
gevoelig voor één of beide var. de voornaamste bladziekten : nl . roest- Melampso
ra ïarici - populina - en Marssonina brunnea. Aanplant op standplaatsen waar 
de infectiedruk van deze ziekten hoog is, nl. in gesloten en weinig verluchte 
valleien en bij te kleine plantafstanden (kleiner dan 8 x 8 m) is ten stelligste 
af te raden. Inderdaad~ beide bladziekten veroorzaken vervroegde bladval, welke 
bij herhaalde eantastingen in opeenvolgende jaren de vitaliteit van de planten 
sterk vermindert en de weg vr·ijmaakt vooi" schorsbrand, Dothichiza populea. Deze 
ziekte kan aunleiding geven tot het afsterven van zelfs oudere bomen. De.·ernstige 
t~arssonina-aantastingen in het begin der jaren '60 en de hevige roest-infecties 
der laatste jaretl, gepaard gaande met een sterke uitbreiding van de schorsbrand, 
hebben op meerdere plaa~sen ge le~d tot het massaal afsterven van de zeer gevoe
lige klonen; 

7. 1. 2. De "Unal "-klonenreeks en ' Fr i tzi Pauley ' 

Voorrgenètdsche afkomst en meer gedetai1leerde karakteristieken in verband 
met ziekten wordt verwezen naar reeás bestaande literatuur (4~8,9,10). 

7~ 1. 2.1 . De euramerikaanse "Unal"-klonen 

Vooreerst dient vermeld dat al de~e klonen, 'Ogy' en 'Isières' uitgezonderd 9 

volledig roest-resistent zijn. 1 Ghoy' en 'Gaver' zijn bovendien goed resistent 
tegen l~arssonina brunnea, tenorijl de klonen 'Primo', 1 Gibecq' en 'Ogy' een wei
nig gevoelig zijn. 

Het gebruik van deze klonen biedt in dit opzicht reeds een grote-re produktie
zekerheid t .o.v. het aanwenden van 11 0Ud'2 11 klonen. 

Verder kennen meerdere van deze klonen reeds na enkele jaren groei een ho
gere volumeproáuktie dan 'Robusta' . 

-'Primo' bereikt in alle onderzochte proefpercelen een stamsnijvlak en hoogte 
die deze van 'Robusta' evenaren of soms overtreffen. Op zeer goede populieren
grond te Lemberge bereikt deze kloon ze~fs een volumemeerproduktie van 44 % 
t.o.v. de getuigekloon. 
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- De ongetwijfeld sterkst groeiende kloon van deze groep is 'Ghoy' en dit op alle 
standplaatsen. Terwijl zijn hoogtegroei gelijk is aan deze van de referentiekloon 
is de groei in omtrek beter. Dit resulteert in een stamsnijvlak, na ongeveer 8 jaar 
groei, dat varie~rt van 140 tot 170% van dit van 'Robusta'. Wat het volume aangaat, 
worden gelijkaardige resultaten bekomen. 
Bovendien is de omtrekgroei op 7 à 9··jarige leeftijd gelijk of zelfs groter dan deze 
van vergelijkbare P. trichocarpa x P. deltoides-hybriden 'Unal' en 'Beaupré'. Te 
Lemberge trouwens, heeft deze kloon praktisch hetzelfde volume bereikt als deze in
teramerikaanse klonen in de 1 jaar jongere planting te Overboelare. Al deze gegevens 
laten toe te besluiten dat 'Ghoy' een zeer grote plasticiteit ten opzichte van de 
standplaats vertoont . Met deze kloon zullen dan ook op zeer uiteenlopende standplaat
sen hoge groeicijfers kunnen bekomen worden. 

- Ook 'Gaver' is een kloon die op alle onderzochte standplaatsen goede resultaten 
behaalt. Steeds evenaart of overtreft hij de groei van 'Robusta'. Ondanks zijn ge
ringere hoogtegroei is zijn volume op ongeveer 9-jarige leeftijd iets groter dan dit 
van 'Robusta' op dezelfde standplaatsen. 

- 'Gibecq' benadert op de meeste standplaatsen het stamsnijvlak van 'Robusta', maar 
met een geringere hoogtegroei is het volume, althans op de huidige leeftijd, door
gaans iets kleiner dan dit van de referentiekloon. Op minder goede standplaatsen is 
de produktie in vo~ume gevoelig lager, zoals te Overboelare 1971 waar deze kloon 
slechts 75 % van het volume van de standaardkloon bereikt. 

- Op goede standplaatsen kan 'Ogy• de volumeproduktie van 'Robusta' in ruime mate 
overtreffen (te Gontrode met 12 %, te temberge met 38 %), op andere standplaatsen 
echter blijft deze kloon voorlopig beneden het peil van 'Robusta' " Deze standplaatsen 
zijn meestal gekenmerkt door een hogere infectiedruk van Marssonina brunnea. 

-De meest moeilijke kloon in verband met de keuze van de standplaats blijkt '1-
sières' te zijn. Naargelang de groeiplaats kan zijn volume op 9-jarige leeftijd 
slechts de helft bedragen van dit van de referentiekloon 'Robusta' of dit volume 
met meer dan de helft overtreffen . 
Een chemisch ~eer rijke bodem verlangend, is deze kloon bovendien nogal gevoelig 
voor de bladvlekkenziekte. Zijn aanplant is zeker af te raden op minder vruchtbare 
gronden en op plaatsen waar gevaar voor aantastingen van Marssonina brunnea bestaat. 
Op voor hem geschikte standplaatsen kan deze kloon hetzelfde produktieniveau be
reiken als 'Ghoy 1

• 
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Verder dient vermeld dat op 9-jarige leeftijd alle euramerikaanse •·unal" klonen een 
hogere omtrekaanwas vertonen dan 'Robusta' -met uitzondering van 'Isières' op de 
slechtere standplaatsen - zodat kan verwacht worden dat in de meeste proefpercelen 
de eventuele achterstand in volumeproduktie t.o.v. 'Robusta' zal achterhaald worden 
of de voorsprong die bepaalde klonen reeds hebben nog groter zal worden. 
Deze euramericana-klonen der 'Vnal''-reeks blijken bovendien voldoende windresistent 
te zijn. 

7. 1 • 2. 2. De interamerikaanse ''Unal'' -klonen 

De 5 tot deze groep behorende klonen 'Unal', 'Beaupré' s 'Boelare', 
'Raspalje' en 'Hunnegem' - de laatste 3 klonen zijn onlangs op de Nationale lijst 
ingeschreven - zijn, wat hun ziekteresistentie betreft weinig vatbaar voor Marsso
nina brunnea en resistent tegen Dothichiza populea. Bovendien zijn 'Beaupré' en 'Boe
lare' vrij van de roest Melampsora larici-populina, terwijl de overige 3 klonen in 
zekere mate gevoelig zijn voor deze ziekte. 
Zij vertonen van alle "Unal''-klonen de meest spectaculaire groei. 

Reeds vanaf de eerste jaren na de planting vertonen deze klonen zeer 
hoge aanwassen, terwijl deze groeiintensiteit zich nog steeds doorzet. Dit resulteert 
in een stamsnijvlaksuperioriteit op 8~jarige leeftijd t.o.v. vergelijkbare 'Robusta' 
bomen van meer dan 100 %. Ook hun hoogtegroei is uitzonderlijk : de gemiddelde jaar
lijkse hoogtegroei bedraagt meer dan 2 meter. Aldus bereiken deze klonen op 8-jarige 
leeftijd te Overboelare een volume dat± 270% bedraagt van dit van 'Robusta'. 

Bovendien kennen deze 5 klonen een gelijk groeiritme zowel naar omtrek 
als naar hoogte, waaruit blijkt dat polyklonale aanplantingen, dit zijn plantingen 
bestaande uit verschillende klonen, zelfs starosgewijze gemengd, reeële mogelijkheden 
bieden met het oog op een gewenste risicospreiding in verband met ziekten en andere 
gevaren die onze te monoklonaal gerichte populierenteelt bedreigen. 

7.1.2.3. De P. trichocarpa - "Unal"-klonen en 'Fritzi Pauley' 

Ook deze klonen, nl. 'Columbia River', 'Trichobel' en 'Fritzi Pauley', 
\'lel ke matig gevoelig zijn aan roest, weinig of niet gevoelig aan ï~arssonina brunnea, 
en goed resist2nt tegen Dothichiza populea, zijn gekenmerkt door een snelle jeugd
groei. Deze leidt tot een superieur stamsnijvlak en hoogte t.o.v. 'Robusta'. 
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Op 8-jarige leeftijd immers bereiken 'Columbia River' en 'Fritzi Pauley• te Over
boelare een volume dat iets meer dan 200 % van dit van de referentiekloon bedraagt. 
Uit de gegevens van Lommel blijkt bovendien dat 'Trichobel • in staat is een nog ster
kere groei te vertonen dan zijn beide ouders ('Fritzi Pauley• en 'Columbia River'). 

Dank zij het hoge bewortelingsvet·mogen van de P. trichocarpa ~ klonen en de 
P. trichocarpa x P. de·ltoides-hybriden lenen deze zich dan ook uitstekend tot het 
gebruik van poten bij de aanleg van plantingen. 

De groeigegevens van Overbo-eTare 1973 bewijzen bovendien overduidelijk dat, 
mits er tijdig geplant wordt en er een goede vochtvoorziening verzekerd is, er geen 
groeiverschillen zijn vast te stellen tussen als poten enerzijds en als beworteld 
plantsoen aangep1ante bomen anderzijds. Door gebruik te maken van poten kunnen de 
kosten van aanleg bovendien aanzienlijk gedrukt worden. 

De gegevens van de diverse besproken proefpercelen bevestigen dat slechts na 
verloop van meerdet·e jaren een behoorlijk idee over de produktiekracht en geschikt
heid van een bepaalde kloon kan verkregen worden. Immers, deze populeta en produktie~ 
plantingen zijn ten hoogste 10 jaar oud~ hieruit kan onmogelijk afgeleid worden hoe 
de groei van de aanwezige klonen de volgende helft of 2/3 van de omloop zal evolueren. 
Meer en meer zal dan ook getracht worden de verdere evolutie van de 11 Unal 11 -klonen 
te volgen in produktieaanplantingen zoals deze te Lommel vermits in de populeta meer 
en meer ongewenste fenomenen, zoals ongelijke concurrentieposities~ op de huidige 
leeftijd op de voorgrond treden. 

7.2. BODEM 

In sommige proefpercelen werden verschillen vastgesteld in de produktiecapaci
teit van de daar voorkomende bodems~ries~ op andere plaatsen konden dergelijke ver
schillen niet vastgesteld worden. Ook waren de reacties van de aanwezige klonen op 
de bodemverschillen onderling uit8enlopend. Dit wijst erop dat naast verschillen in 
de fysische bodemeigenschappen: tcxtuur 9 waterhuishouding en bodemgenese, welke aan
gegeven zijn in de bodemserie, ook kleinere nuances in die kenmerken en andere fac
toren zoals structuur~ porosit~it~ ch0m·ische rijkdom. humusgehalte. klimaat, enz. me
debepalend zijn voor de produktiekracht van een bepaalde bodem . Niettegenstaande deze 
beperking kunnen de bodemkaartgegevens en een chemische analyse van de bodem een be
langrijke bijdrage leveren tot het bepalen van de bodemgeschiktheid met betrekking ·. 
tot de populierenteelt en keuze van de kloon. 

Tenslotte kan gesteld worden dat met verschilrende klonen van uiteenlopende 
genetische sam~nstelling een belangrijke meerproduktie kan bekomen worden op voor
waarde echter dan hiertoe voor de populierenteelt geschikte bodems en een zo groot 
mogelijke klonale variatie worden aanga\~end. teneinde dezelfde mislukkingen die de 
populierenteelt tot op dit ogenblik kenmerken te vermijden. 
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SAMENVATTING 

Sinds enkele jaren zijn de zgn. "Unal 11 -klonen en 'Fritzi Pauley' (bijlage 1) 
ter beschikking gekomen van de populierenplanters. Deze "Unal 11 -klonen werden vere
deld en geselecteerd door ir. V. Steenackers aan het vroegere, door h~t I.W.O.N.L. * 
gesubsidieerde, private Instituut voor Populierenteelt, het huidige Rijksstation 
voor Populierenteelt, één der 10 Rijksstations behorende tot het Centrum voor Land
bouwkundig Onderzoek - Gent van het Ministerie van Landbouw. 

Aan de hand van groeicijfers (omtrek- en hoogtegroei, stamsnijvlak en volume), 
verzameld in enkel~ der meest interessante proefpercelen, rond de jaren '70 aan
gelegd, worden de mogelijkheden van deze nieuwe klonen geïllustreerd. Deze proef
percelen, versp~eid gelegen over het land, omvatten zowel populeta - dit zijn plan
tingen van t 1 Ha groot, waar 10 tQt 15 klonen ter onderlinge vergelijking werden 
uitgeplant - als produktieplantingen van vaak meerdere hectaren., waar meerdere "Unal 11

-

klonen in grote aantallen voorkomen. Bij elk proefperceel hoort een bondige beschrij
ving van het plantmateriaal, planttechniek, eventuele bemesting~ vorig bodemgebruik 
en de bodem zoals deze is weergegeven op de Bodemkaart van België. 

Uit de bekomen resultaten, en rekening houdend met andere, hier niet vermelde 
waarnemingen s kan aan de "Unal"-klonen een eerste beoordelin~ gegeven worden inzake 
hun produktiemogelijkheden. Ook enkele 11 0ude" handelsklonen, die in meerdere proef
percelen voorkomen, worden besprok8n. 

Door hun relatief hoge ziektegevoeligheid is de aanplant van meerdere van deze 
''Oude" handelsklonen echter af te raden. Aantastingen door de bladziekten Marssonina 
brunnea en Melampsora larici-populina, vaak gevolgd door aantasting van Dothichiza 
populea, kunnen immers de oorzaak zijn van het gehele afsterven van zelfs kaprijpe 
bomen. 

Alleen al door hun geringere groeikraçht behoren de klonen 'Harff' • en 'Regene~ 

rata van Neeroeteren' ongetwijfeld tot de minst interessante klonen. 

De 'Groene Gelrica' en de 'Bruine Gelrica' ZlJn ondanks hun goede groei, maar 
al te vaak onderhevig aan rottingsverschijnselen aan de stamvoet, waardoor hun aan-

.*) I.W.O •. N.L. Instituut tot aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek 
in Nijverheid en Landbouw 
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plant zeker niet aan te raden is. 'Robusta' en 'Tardif de Champagne' vertonen in 
3 onderzochte 11-jarige proefpercelen een behoorlijke groei, 'Tardif de Champagne' 
vereist echter een voldoende vruchtbare bodem. Uit de gegevens van de populeta 
Gentrode 1971, Lemberge 1971 en Overboelare 1971, blijkt verder dat de kloon 'I 214' 
nog strengere eisen stelt wat betreft de bodemvruchtbaarheid. In verband met de blad
ziekten werd bovendien vastgesteld dat op plaatsen en in jaren met een sterke infec
tiedruk de groei sterk kan teruglopen voor deze klonen. 

Van de euramerikaanse 11 Unal 11 - klonen, kent de kloon 'Ghoy' ongetwijfeld de 
beste groei en dit op alle standplaatsen. Op 9-jarige leeftijd varieert het volu
me van 'Ghoy' van 140 tot 170% van d"it van 'Robusta'. Ook 'Gaver' heeft een volu
meproduktie die vaak groter is dan deze van 'Robusta'. 

De klonen 'Primo', 'Gibecg' en 'Ogy' evenaren of overtreffen~ naargelang de 
standplaatsen, het volume van 'Robusta'. Afhankelijk van de bodemvruchtbaarheid va
rieert het volume van de kloon 'Isières' van een halve tot anderhalve maal het vo
lume van 'Robusta'. 

Verder werd vastgesteld dat op 8 à 9-jarige leeftijd deze nunal 11 -klonen hun 
omtrekaangroei behouden, terwijl de omtrekaanwas van 'Robusta' afneemt. Bovendien 
kan gesteld worden dat deze 6 klonen minder gevoelig zijn aan de bladziekten. 

De 5 interamerikaanseklonen 'Unal'~ 'Beaupré' 3 'Boelare ' ~ 'Raspalje' en 'Hun
negem' kennen reeds vanaf de eerste groeijaren een zeer hoge omtrek- en hoogte
groei, wat op 8-jarige leeftijd kan resulteren in een volume van 270% van dit van 
'Robusta'. Het onderling vergelijkbaar groeiritme van deze 5 klonen 9 maakt hen boven -· 
dien geschikt tot het aanleggen van polyklonale plantingen ~ waardoor een gewenste 
risicospreiding in verband met zi ekten en andere katastrofen kan bekomen worden. 

DeP. trichocarpa klonen 'Columbia River', 'Fritzi Paul ey ' en 'Trichobel' 
kennen eveneens een snelle jeugdgroei . Op 8-jarige leeftijd bereiken 'Columbia River' 
en 'Fritzi Pauley ' te Overboelare zelfs een volume dat 200% van 'Robusta' bedraagt . 
Bovendien blijkt dat 'Trichobel' te Lommel en nog sterkere groei vertoont in ver
gelijking met beide voornoemde P. trichocarpa-klonen . 

Verder werd vastgesteld dat het gebruik van poten bij de aanleg van een 
planting geen nadelige invloed heeft op de verdere g~oei. DeP. trichocarpa- en de 
P. trichocarpa x P. deltotdes-klonen hebben immers zulk een bewortelingsvermogen dat 
er op 7- jarige leeftijd te Overboelare bij deze laatste groep geen omtrek- of hoog
teverschill en zijn vast te stellen tussen als bewortêl!d plantsoen of als peten : 
geplante bomen. 
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Het gebruik van poten op voldoende vochtige gronden kan aldus de kosten van trans

port en aanleg aanzienlijk drukken. 

Eveneens werden verschillen in produktiviteit tussen verschillende bodem

series vastgesteld. 

Samenvattend kan gesteld worden dat het ter beschikking komen van deze eer
ste reeks van veredelde klonen een belangrijke verrijking inhoudt van het bestaan
de klonenassortiment. Deze verrijking zal aldus niet alleen een verhoogde produktie 
toelaten maar tevens meer veiligheid bieden met betrekking tot de verschillende 

ziekten. 

Het vrijgeven in een nabije toekomst van een volgende reeks van ver
edelde klonen zal opnieuw zowel de produktiviteit als de oogstzekerheid helpen 

verbeteren. 
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RESUME 

Depuis quelques années les clones dénommés "Unal" et 'Fritzi Pauley• {annexe 1) 
ont été mis à la disposition des populiculteurs. Ces clones ''Unal" ont été amélio-
rés et sélectionnés par V. Steenatkers à 1 'Institut de Populiculture d'alors, in
stitution privée subsidiée par l'I.R.S.I.A. *, devenu actuellement la "Rijksstation 
voor Populierenteelt", une des 10 stations appartenant au Centrede Recherche Agricole 
de Gand, dépendant du Ministère de l'Agriculture . 

Les possibilités de Les nouveaux clones sont illustrés par des chiffres d'accrois·· 
sements (circonférence, hauteur , surface terrière et volume), relevés dans quelques 
parcelles expérimentales, parmi les plus intéressantes, établies dans les années '70. 
Ces parcelles d,'essai réparties à travers le pays, regroupent aussi bien des popu
leta-ce sont des plantations de la grandeur d'env~rón . 1 ha 9 ou 10 à 15 clones ont 
été transplantés afin d'être comparés entre eux - que des plantations de rapport, 
souvent de plusieurs hectares ou plusieurs clones "Unal'' sant présents en grand nombres. 
Pour chaque parcelle d'eesai il est joint une description succincte du matériel de 
plantation, de la technique de plantation, éventuellement de la fumure9 de 1 'utili
sation antérieure des terres et une description du sol telle qu'élle est repraduite 
sur la Carte de Sols de Belgique . 

Des résultats obtenus et tenant compte d'autres observations non mentionnées, 
il peut étre attribué aux clones "Unal 11 une première appréciation en ce qui concer
ne leurs possibilités de production. Quelques 11 Anciens" clones du com~erce, présents 
dans plusieuns parcelles d'essai 9 sant également traités. 

Ou fait de leur sensibilité teïativement élevée aux maladies , il est décon
seillé toutefois de planterun bon nombre de ces •:Anciens" clones du commerce. Des 
attaques dues aux maladies foliaires Marssonina brunnea et Melapsora larici-populina, 
fréquemment suivies d'une attaque due au Dothochiza populea, peuvent certes être 
la cause du dépérissement total d'arbres ayant même atteint ie stade de l'abbatage. 
Les clones 'Harff' et 'Neeroeteren' appartiennent, du fait de leur vigourosité peu 
importante, indubitablement aux clones les rnains intéressants . 

* I.R.S.I.A. Institut pour 1 'encouragement de la Recherche Scientifique dans 
l'Industtäe et dans 1 'Agriculture 
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Le 'Gelrica v~rt' et le 'Gelrica Brun• sont, magré leur bonne croissance, par trop 
fréquemment sujects aux phénomènes de pourriture de la base du tronc et de ce fait 
leur plantation n'est pas à conseiller. Le 'Robusta• et le 'Tardif de Champagne' 
présentent dans 3 parcelles analysées de onze ans d'age une croissance convenable~ 
le 'Tardif de Cham~~ requièrP. toutefois un sol suffisamrnent fertile. 

Des données des populeta de Gentrode 1971, Lemberge 1971 ot Overboelare 1971~ 

il ressort en outre que le clone 'I 2' 4' pose encore des exigences plus sévères pour 
Cû qui est de la fertilité du sol . En ce qui concerne les maladies foliaires il fut 
en outre établ i que par endroits et durant les années à infection importante, la 
croissance de ces clones peut fléchir fortement. 

Des clones euramericains "Unal", le clone 'Ghoy' connaît i'ndubitablement, la 
meilleure croissance et de dans toutes les stations. A l'age de 0 ans le volume du 
'Ghoy• varie de 140 à 170% de celui de 'Robusta'. 'Gaver' également a une production; 
volumétrique qui ost souvent plus élevée que cellede 'Robusta'. 

Les clones 'Primo'~ 'Gibecq' et 'Ogy• égalent ou surpassent, suivant les sta
tions, le volume de 'Robusta'. Dépendant de la fertilité du sol, le volume à 1 'age 
de neuf ans du clone 'Isières' varie entre une demi et une fois et demi le volume 
de 'Robusta'. 

Par la suite il a été constaté qu'à 1 'age 8-9 ans ces clones ~ unal" conservent 
leurs accroissements élevés en tirconférence tandis que 1 'acroissement en circon
férence du 'Robusta' diminue. 

En óutre on peut avancer que ces 6 clones sont moins sensibles aux maladies 
foliaires. 

Les 5 clones interamericains 'Unal' ~ 'Beaupré_', 'Boelare' ~ 'Raspalje' et 'Hun

.negem' connaissent dès les premières années un accroissement très élevé en tircon
férence et en hauteur, ce qui à l'äge de 8 ans peut résulter en un volume de 270% 
de cel ui ~de 'Robusta •. Le rythme de croissance comparable entre eux de ces clones 
fait qu'ils sont en outre tout désignés pour l 'établissement de plantations polyclo
nales, par lesque11es une répartition voulue des risques en rapport avec les maladies 
et autres catastrophes peut être obtenue. 

Les clones P. trichocarpa 'Columbia River', 'Fritzi Pauley• et 'Trichobel • 

connaissent également une croissance juvenile rapide. A Overboelare le 'Columbia 
River' et le 'Fritzi Pauley' atteignent~ à 1 'age de 8 ans, même un volume qui s'é
lève à 200% de celui de 'Robusta'. 
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De plus il ressort qu•a Lommel le •rrichobel• présente une croissance eneare 
plus forte en comparaison aves les deux clones P. trichocarpa mentionnés ci
dessus. 

Par la suite il fut établi que 11 utilisation de plançons lors de 11éta
blissement d•une plantation n•a pas d•influence néfaste sur 1•accroissement ul
térieure. Les clones P. trichocarpa et P. trichocarpa x P. deltoides ont certes 
un tel pouvoir d1 enracinement qu~ pour cedernier groupe, à 1•age de 7 ans, 
à Overboelare, aucune différence en circonférence ou en hauteur n•est consta
tée entre des arbres plantés avec racines ou des arbres plantés en plançons. 
L1 utilisation de plançons dans des terres suffisamment humides peut de ce fait 
abaisser d•une manière notable les coûts de transport et d 1établissement. De 
même des différences de productivité furent établies entre différentes séries 
de sols. 

En résumé il peut être affirmé que la mise à la disposition de cette pre
mière série de clones améliorés entraîne un enrichissement important de 11 as
sortiment clanale existant . Cet enrichissement permettra de ce fait non seu
lement une production accrue maïs en même temps offrira une plus grande sé
curité vis à vis des différentes maladies. 

La divulgation dans un proche avenir d•une nouvelle série suivante de 
clones améliorés contribuera de nouveau à améliorer et, la productivité et la 
certitude d•une récolte. 



SUMMARY 

Some years ago the so-called 11 Unal 11 clones and •Fritzi Pauley• (see annexe 
1) were made available to poplar planters. These 11 Unal 11 clones were bred and 
selected by V. Steenackers of the Gaverment Poplar Research Station, formerly 
the private Institute for Poplar Cultivation, which was subsidiled by the I .W.O.N •. l. 
(Institute for Stimulating Scientific Research in Industry and Agriculture). 
The station is one of the 10 Government Research Stations belonging to the 
Government Agricultural Research Centre atGhentof the Ministry of Agriculture. 

Figures on their growth (circumference and height growth~ basal area 
and volume) insome of the most interestingtrial plots established in the 
seventies, illustrate the possibilities of these new clones. These trial plots, 
situated all over the country, are both populeta and production plantations. 
The former cover about 1 ha each containing 10 to 15 clones for comparison; 
the latter often cover many ha, where several 11 Unal 11 clones are found in great 
numbers. For each trial plot there is a concise description of the plant ma- ·• 
terial, planting technique, fertilizing if any, previous soil use and the soil 
as recorded on the Soil Map of Belqium. 

An initial apinion on the produ~tion possibilities of the ••unal 11 clones 
can be formed from the results obtained while considering other observations~ 
not mentioned here . A few 11 0ld 11 commercial clones, which are present in several 
trial plots, are also discussed. 

However, due to their relatively great susceptiblity to diseases, it is not 
advisable to plant many of these 11 0ld 11 clones as the leaf diseases Marssonina 
brunnea and Melampsora larici-populina , often followed by Dothichiza populea, 
may cause even trees ready for felling to die prematurely. 

Without doubt the clones •Harff 1 and •Neeroeteren• are among the least 
interestif')g clones due to their poor growth. 

In spite of their good growth the 'Green Gelrica• and te •srown Gelrica• 
are too often liable to rotting symptoms {11 fluting 11

) at their base, v1hich makes 
it inadvisable to plant them. •Robusta• and •Tardif de Champagne• show a rather 
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good growth in three 11-years-old trial plots. The latter demands a sufficient
ly fertile soil, however. The data of the populeta of Gentrode 1971, Lemberge 
1971 and Overboelare 1971 show that c1one •r 214• has still more stringent de
mands on soil fertility. With regard to leaf diseases it was found that growth 
of these clones could be severely retard9d at sites and in years with great 
infestation pressure. 

Of the euramerican 11 Unal 11 clones 1Ghoy' doubtlessly shows the best growth 
on all sites. At an age of 9 years its volume varies between 140 to 170 % 
as compared with that of •Robusta•. •Gaver• also aften shows a greater volume 
production than 1 Robusta•. 

Depending on the site 9 the clones •primo•, 1 Gibecq• and •ogy• equal or sur
pass the volume of •Robusta•. In accordance \t~ith soil fertility the volume 
of the clone •rsières• varies between 50 and 150% of the volume of 1 Robusta•. 
Furthermore it has been establishcd that the increase of the circumference 
of the "Unal" clones at an age of 8 to 9 years rernains great, whereas that of 
•Robusta• decreases. Moreover these 6 c1ones are less susceptible to leaf di
seases. 

Al ready from their first years the 5 interamerican clones •unal•, •seaupré··~ 

•soelare•,•RaspaljP.' and 'Hunnegem 1 show a very great circumference and height 
growth, which at the age of 8 yeer~ @ay result in their having a volume of 270 % 
as complred with th~t 0f 'Robusta'. Their comparable growth rate makes these 
5 clones suitable for the establishment of poly-clonal plantations, which 
diminishes the risks in conneetion with desGases and ether calamities~ 

The P. trichocarpa clonos 1 Columbia River 1
9 'Fritzi Pailley' and •rrichobel• 

also have a fast juve~ile growth. At an age of 8 years •columbia River• and 1 Frit
zi Patiley• at Overboelare reached a vol urne of 200 % as compared with that of 
•Robusta•. •rrichobel' at Lommel shows an even better growth than bath P. tri
chocarpa clones mentioned above. 

The use of sets in establishing a plantation proved to have no adverse 
influence on later growth; the P. trichocarpa and the P. trichocarpa x P. del
toides clones have such great rooting capacity that at the age of 7 years no 
circumference or height differences could be found ät Overboelare between trees 
planted as rooted plants and as sets . Thus the casts of transport and planting 
can be kept low by uzing sets on sufficiently moist soils~ 



Differences in productivity were found between various soil series. 

The conclusion is that the assortment of clones has been considerably 
enriched by thc addition of this first series of selected clones. Not only 
do they make a production increase possible, but they also provide greater 
security with regard to various diseases. 

When in the future another series ofselected clones is going to be re
leased, productivity will be still more improved, and the risks of failure 
diminished~ 

98. 
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BIJLAGE I. 

Bij Ministrieel besluit van 4 maart 1982 (Belgisch Staatsblad van 14.4.1982) 
werd de hierna volgende meest recente lijst van populierenklonen vastgesteld 
welke aan de keuring van de Nationale Oioest voor de Afzet van Land- en Tuin
bouwprodukten kunnen worden onderworpen . 

1. Definitief tot de controle toegelaten klonen ( 11 0ude 11 handelsklonen) 

P. eur •. 'Blàuwe van Eksaarde' 

P. eur. 'Gelrica' 
D eur. 'Harff' ' . 
P. eur. 'Heidemij' 
P. eur. 'I 214' 
P. eur. 'Marilandica' 

P. er.tr. 'Regenerata van Neeroeteren' 

Pc eur. 'Robusta' 
D eur. 'Serotina' I o 

P. eur. 'Serotina erecta' 
P. eur. 'Scrotina de Selys' 
P. eur. 'Tardif de Champagne' 

2. Voorlopig tot de controle toegelnten klonen 
geen 

3. Klonen in observatie 

3.1. In België reeds geteste klon~n ("Unal"klonen en 

P. eur. 'Primo' 
P. eur. 'Ghoy' 
P. eur . 'Gaver' 
P. eur. 'Gibecq' 
P. eur. 'Ogy' 
P .. eur. 'Isières' 

'Fritzi Pauley') 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

3.2. 

P. trichocarpa x P. deltoides 
P. trichocarpa x P. deltoides 
P. trichocarpa x P. deltoides 
P. trichocarpa x P. deltoides 
P. trichocarpa x P. deltoides 
P. trichocarpa 'Columbia River' 
P. trichocarpa 'Trichobel' 
P. trichocarpa 'Fritzi Pauley' 

In België nog niet geteste klonen 

P. eur. 'Flachslanden' 
P. eur. 'Löns' 
P. eur. 'Neupotz' 
P. eur. 'Zeeland' 
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'Unal' 
'Beaupré' 
'Boel are' 
'Raspal je' 
'Hunnegem' 
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