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l-. DoeI van het kloon-standplaatsonderzoek

De Unalklonen dragen zonder twijfel bij tot een aanzienJ-ijke

verhoging van de houtproductie. Het optimaal valorizeren van dit
klonenmateriaal vormt de hoofdbetrachting van het kloon-stand-
plaatsonderzoek. Een optimale productie en stabiliteit kunnen

immers slechts bekomen worden hlanneer voor een bepaalde stand-
plaats de meest geschikte kloon wordt aangewend.

Het kloon-standplaatsonderzoek tracht dan ook de eisen die
de Unalklonen aan de standplaats stellen i.v.m- een optimale
groei en ontwi-kkeling te onderkennen.

In deze bijdrage zullen we achtereenvolgens de gevolgde

methodiei<, de klemtonen van het onderzoek en enkele resultaten
nader toelichten.
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2. llateriaal en mettroden

Een verantwoord en gefundeerd standplaatsonderzoek dient aan

een aantal basisvoorsraarden te voldoen (Tamn et à1., 1967)z

L. Een voldoende aantal proefperken met gekende produktie of
site-index.
2. Bepaling van de meest relevante standplaatsfactoren voor deze
proefperken.
3. Een voldoende spreiding in zowel productie- a1s in de stand-
plaatsfactoren.

Niet steeds ziln deze drie voor$raarden even gemakkelijk te
vervullen, zeker hranneer het nieuwe klonen betreft, denken ttle

hierbij maar aan het aantal en de spreiding in leeftijd van de

aanplantingen.
Daarom wordt het standplaatsonderzoek uitgevoerd op 2

niveau,s. Op een eerste niveau wordt van een aantal verspreid
gelegen proefperken de groei en de standplaats geanalyseerd en

vergeleken. Op een tweede niveau wordt diepgaander onderzoek
verricht binnen afzonderlijke plantingen, althans wanneer daarin
belangri jke groeiverschillen voorkomen.

Iedere planting wordt systematisch gekarteerd a rato van 16

boringen per hectare. Vervolgens worden binnen deze planting (8

X 8 m) een of meerdere proefperken van 25 bomen uitgezet, indien
aan de homogeniteitscriteria van reliëf, bodem, vegetatie en

boomgroei wordt voldaan.
Binnen deze proefperken worden dan zowel de grroeifactoren als de

standplaatsparameters gemeten en qeanalyseerd.

2.L. De grroeiparameters

Binnen ieder proefperk worden op basis van de omtrekgegrevens

5 modelbomen met een gemiddeld grondvlak, met een typische vorm

en zonder gebreken aangeduid. Van deze modelbomen wordt de hoog-
tegroei gereconstrueerd door terugrmeten via de takkransen, indien
nodig wordt de evolutie van de omtrekgroei bepaald aan de hand

I
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van boorspanen. Periodiek wordt ook hun volume bepaald. Deze

metingen gaven ons eveneens de nogelijkheid oil, zi) het voor-
lopige, productietabellen op te stellen voor de klonen Primo,
Ghoy, Gaver en Beaupré (Goossens, Steenackers en Van Slycken,
Lee0 ) .

De groei wordt geëvalueerd door het bepalen van een site-
index, ook boniteit of productieniveau (S-waarde) genoemd.

Doorgraans wordt de hoogte gebruikt om het productieniveau aan te
duiden daar deze onafhankelijk is van de plantafstand. Deze site-
index geeft dan een theoretische hoogte bij een bepaalde referen-
tieleeftijd. Meestal wordt de voorkeur gegeven aan de theoreti-
sche hoogte bij leeftijd oneindigr (S*), dit om enerzijds
proefperken met uiteenlopende leeftijd onderling te kunnen
vergelijken, €D anderzijds de vergelijking met de bestaande
Nederlandse productietabellen (Faber en Tiemens, L976) mogelijk
te maken.

2.2. StandpJ-aatsfactoren

- ATgerene inÍormatie

Deze informatie omvat klinaat, reliëf, qeologie, geomor-

fologie, hydrografie, pedologie.
Bovendien worden gegrevens verzameld over de historiek, culturale
aspecten zoals bemesting, snoei, €.d..

- De profieJ,studie

In ieder proefperk wordt een profielkuil gegraven en

beschreven volgens de gangbare methoden. Verder worden van iedere
horizont de volgende bodemfysische eigenschappen bepaald: textuur
in de volgende fracties: klei (< 2 pm), leem (tussen 2;.lm en 50

pm) en zand (tussen 50 lrm en 2 mm), schijnbaar soortelijk
gewicht, totaal poriënvo1ume, de vochtkaracteristiek (pF-waar-
den), gehalte aan organisch materiaal, CaCO, verzadigde door-
latendheid, en de structuurstabiliteit. In verband met de
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chemische toestand gaat de aandacht naar de zuurtegraad, de

conductiviteit en het N-, P-, K-, Cd-, Mg-ren Fe-gehalte per
liter bodem. Tenslotte worden van iedere horizont eveneens 2

cilindervormige stalen met een inhoud van 75O cc genomen voor
wortelonderzoek.

-Accenten bij heX kToon-standpTaatsottd.erzoek

De eerste resultaten hlezen op het belang van de water-
huishouding voor de groei van populier.
Àldus werden enkele deelprogramma's opgestart met betrekking tot
diverse aspecten van de vochtvoorziening-
Zo werd het grrondwaterdynamisme, de periodieke omtrekgroei en het
vochtgehalte over het gehele profiel gedurende meerdere groeisei-
zoenen gevolgd. Hierbij zlln proefperken van Primo, Ghoy en

Beaupré ingeschakeld.

Tot op heden werden 18 profielkuilen onderzocht in evenveel
proefperken van de kloon Ghoy. Van de kloon Primo beschikken Í/íe

over de g profielanalysen. In l-989 werden 8 profielen gegraven

in de proefperken van de kloon Beaupré. Voor de kloon Gaver

werden in l-990 l-1 proefperken bemonsterd-

3. Resultaten

Op dit ogenblik is het onderzoek het verst gevorderd voor
de kloon Ghoy. Daarom zu1len we hier vooral resultaten bespreken

die bekomen werden voor deze kloon. Verder zullen ook enkele
resultaten aangehaald worden inzake het detailonderzoek over de

waterhuishouding.

Van l-6 proefperken van de kloon Ghoy werden de groeigegevens

en de gegevens van het profielonderzoek biometrisch verwerkt.

3.L. Ànalyse van 16 proefperken van de kloon Ghoy-
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Omwilte van het grote aantal parameters dat diende verwerkt
te worden (2o per horizont, met gemiddeld 5 horizonten per
profielkuil) werden de parameters opgesplitst in vier subgroepen:
bewortelde zone (t 80 ? van de totale beworteling):

gemiddelde fysische eigrenschappen

- gemiddelde chemische eigenschappen
ondergirond (vanaf de onderzijde der bewortelde zone tot aan de

reductiehori zont ) :
- gemiddelde fysische eigenschappen

- gemiddelde chemische eigenschappen.

Uit de resultaten van de biometrische verwerking blijkt dat
het productieniveau in de onderzochte proefperken van de kloon
Ghoy enerzijds wordt bepaald door een aantal chemische eigen-
schappen van de bewortelde zone en anderzijds door een reeks van
fysische eigenschappen van de ondergrond.

De fysische eigenschappen van de onderqrond, die bepalend
zi1n voor het productieniveau, zí1n vooral deze die de vochtvoor-
ziening regelen: de dikte van de ondergrond, het schijnbaar
soortelijk gewicht, het gehalte aan organisch materiaal, de

verzadigde doorlatendheid, de klei- en de leemfractie, het volume
aan waterbergingsporiën en de structuur. Deze vochtvoorzj-ening
wordt nL. enerzijds bepaald door de vochtreserve bij het begin
van het groeiseizoen en anderzijds door de capillaire vocht-
opstijging vanuit de grondwatertafel.

Ook het belang van de chemische rijkdom mag zeker niet
onderkend worden, zoals blijkt uit de invloed van de conduc-
tiviteit, het stikstof en kaliumgehalte in de bewortelde zone.
Hierbij dient echter de vraag gesteld in welke mate de chemische
status van deze zone bepaald wordt door de vochtvoorziening.
Immers de omzetting van het organisch materiaal is afhankelijk
van de bacteriële activiteit, die op haar beurt grecorreleerd is
met de vochtstatus van de organische horizonten. Bovendien
beinvloedt de graad van reductie (verzadiging met water) de

zuurtegraad, die op haar beurt Breer de beschikbaarheid aan
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elementen bepaalt (De Coninck, 1989, mondelinge mededelinq).

3 2 Belang van de capillaire opstijging vanuit de grondwater-
tafel -

Het volgen van het verloop van de grondwatertafel en de

vochttoestand in meerdere proefperken tijdens het groeisei-zoen

biedt ons de mogelijkheid de invloed van de vochtvoorziening op

de groei nader te bestuderen. Zo kon met deze gegevens de

waterbalans voor het groeiseizoen L986 gesimuleerd worden met het
waterbalansmodel SWÀTRER (Dierckx et à1., L9B6) voor 37 proef-
perkjes binnen een 2 ha grote aanplanting van cv. Ghoy, daterend
van L974, t€ Berlare (Oost-Vlaanderen), (Van Slycken en Vereec-

ken, 1989).

À1s uitvoer $rerd door het model o.a. de vochtoplevering
vanuit de grondwatertafel, gesommeerd over het ganse groeisei-
zoen, gegeven.

Door regress ie-analYse
werd het verband onderzocht
tussen de groeiparameters
en de capillaire oPstij-
ging. Figuur l- geeft de

relatie weer tussen het
productieniveau (S-) en de

capillaire opstijginq. Met

deze capillaire opstijging
kon tot 78 Z van de totale
variatie in omtrekgroei
verklaard worden.

r40 160 r80 200
Cap. opstijgrog 1986 {mE)

Site-irdex(o)
{5

.ll)

30

È5

100 r?0 220 2'lo

Fig.1: Verband tussen de capillaire
opstijginq voor het groeiseizoen
l-986 en de site-index in de planting
Berlare cv. Ghoy L974.

Verder bli jkt dat waterbalansmodellen bruikbare instrumenten
ziln bij het standplaatsonderzoek, temeer daar zt) diverse
standplaatsfactoren zoals klimaat, profielopbouw, bodemfysische

eigenschappen, grondwaterdynamiek samenvoegen op een wetenschap-
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pelijk verantwoorde wijze.

3-2. Invloed van vochttoestand tijdens het grroeiseizoen

De relatie tussen vochtvoorziening en productieniveau vindt
zí1n oorsprong in de groeireacties gedurende het groeiseizoen op

de waterhuishoudingstoestand .

Dit blijkt uit het verschillend groeiverloop gredurende 1-988 en

l-989 in twee proefperken van de kloon Ghoy te Holsbeek (Figuur
2). En dit ondanks het geringe leeftijdsverschil en het feit dat
de twee proefperken zich onder dezelfde klimatologische omstan-
diqheden bevinden.

Groeiseizoen 1988 Groeiseizoen 1989

OmlírkqÉ(mm)
íoto

a

6

2

o o

^PA 
27 UAY 23 JUI 20 MAY 15 JUN 12 JUL 10 AUG 7

1989
8EP 4 oCT 2

1988

I Ghoy 734 El ohoy 71A Iohoy 734 Echoy nA

Fiq.2z 2-wekelijkse omtrekgroei in de proefperken cv. Ghoy
Holsbeek 197]- À en ]-973 A.

Een beeld van de luchttoestand (zuurstof) in het natte jaar
1988 en d.e vochttoestand in het droge 1989 voor de twee profielen
verklaart de verschillende groeireacties (figuur 3).
In juli t-988 bevat enkel de oppervlaktelaag van het proefperk 71À

lucht, die noodzakelijk is voor de wortelademhali.g, terwijf die
in het proefperk 73À tot op 75 cm diepte voorkomt.
De verdeling van het beschikbaar vocht in de profielen op 20

augustus l-989 in beide proefperken verklaart de betere groei van

het proefperk 7LÀ bij droogtestress: het hogere vochtgehalte in
de bovenste 25 cr, dank zL) het hoge humusgehalte van de À-
horizont en de relatief hoge ligging van de grondwatertafel,
beinvloedt positief de groei, dit terwijl de bovenste 50 cm in
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VOL.o/o LUCHT
5 Juli 1988

VOL. % BESCHIKBAAR VOCI-IT
20 Augustus 1989

Diepte (cm)Diepte (cm)
0
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o
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cs1 4o
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ctz/e 80

roo

eo

Éo

10 20 30

Volume % lucht

- 
Ghoy 7íA --+- Ghoy 73A

o o.1 0.2 0.3 0.,1 0.5 0.6 0,7 0.8
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Fig.3: Lucht- en vochtprofielen voor resp. 5 juli 1988 en 20
aug. 1989 in de proefperken cv. Ghoy Holsbeek 1-971 À en 1973 A.

cv. Ghoy Holsbeek 714 cv. Ghoy Holsbeek 73A

cm onder maaiveld
0

^pí-20
^pg

40
coÍ

60

[cí
80

llCC2 
1OO

ltcc3 12o

140 0 0.1 0.2 0.3 0..+ o.5 0.6 0.7 0.8

g wortels / 75O cc grond

Fig.4: Verdeling van de wortelgewichten in de proefperken
Ghoy Holsbeek L97L À en 1973 À.

cv

het proefperk 73À praktisch geen beschikbaar vocht meer bevat-
ten. Het belang van deze lucht- en vochttoestand in de bovenste

horizonten blijkt eveneens uit de verdeling van de wortels over

de verschillende horizonten (figuur 4). Deze bevinden zich vooral
in de bovenste humushoudende horizonten (4, Àp).

De hoeveerheid water die vanuit de grrondwatertafel tot in
de bewortelde zone kan opgeleverd !íorden, kan met behulp van een
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aantal fysische bodemkenmerken berekend worden. Dit wordt
gerllustreerd voor de planting Berlare cv. Ghoy L974 (fig. 5).
Hierbij speelt de profielopbouw een belangrijke ro1: alluviale
gronden ziln immers gekenmerkt door opeenvolgende afzettingen van

lichter en zwaarder bodemmateriaal, naargelang van de intensiteit
van de overstromingen. De dikte en de heterogeniteit van deze

afzettingen bepalen in belangrijke mate de hoeveelheid water die
per dag kan opgeleverd worden via de grondwatertafel.



11

4. ALGEX.IENE BESLUÏTEN

Het productienj-veau van de kloon Ghoy is sterk gecorreleerd

met enkele fysische en chemische bodemeigenschappen. Dit maakt

het mogelijk het productieniveau voor een bepaalde standplaats
op een bevredigende wilze in te schatten.

Van de fysische eigenschappen spelen vooral deze die de

vochtvoorziening, en meer bepaald de capillaire opstijqinq vanuit
de grondwatertafel tot in de sterkst bewortelde zone regelen, een

belangrijke ro1.

De onderzoeksresultaten roepen echter ook heel wat nieuwe

vragen op die het voorwerp moeten uitmaken van verder onderzoek:

populierspecifieke waarden i.v.m. de waterbalans, zoals poten-

tiëIe evapotranspiratie, interceptie in relatie tot de kroonont-
wikkeling en plantafstand, wateropname bij diverse zuigspanningen

in de bodem, invloed van de kruiden- en struikvegetatie op de

waterbalans, enz. ontbreken.

Ànalyse van de gegevens voor andere klonen zullen ongetwij-
feld wijzen op klonale verschillen in beworteling, wateropname-

vermogen, vochtbehoefte, €.d., wat fysiologisch onderzoek i-nzake

deze problematiek wenselijk maakt en een belangrijke hulp kan

betekenen bij de selectie van $raardevolle klonen.

Op basis van deze gegrevens zal- het nogelijk worden een

kloonspecifiek groeimodel te ontwikkelen, waarbij klimaat
(neerslaq, temperatuur, potentië1e evapotranspiratie), bodem

(grondwaterdynamisme, bodemfysische en chemische eigenschappen)

en bestandspecifieke parameters (plantafstand, interceptie) de

basis vormen.

Dit groeimodel dient vervolgens geintegreerd te worden in
de rentabiliteitstudie, $rat moet leiden tot een meer realistische
bepaling van de rentabiliteit van de populierenteelt in relatie
tot de kloon en zí1n standplaats (bv. noodzaak van drainage,
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bemesting).

Door gebruik te maken van de bestaande gegevensbanken zoafs

"Àardeqrerktt en het Geografisch InformatieSysteem (G'I'S') wordt

het mogelijk de geschiktheid en de rentabiliteit van de populie-

renteeLt op onze bodems te evalueren'
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