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Voorwoord 

Het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer wil met deze Mededelingen een 
belangrijke stap zetten bij een van haar belangrijkste opdrachten, namelijk de 
doorstroming van de resultaten van het onderzoek naar de praktijk toe. 

Deze Mededelingen worden opgesplitst in drie reeksen naargelang de materie 
waarover wordt gerapporteerd, nl. bosbouw, riviervisserij en wildbeheer s.s., 
zodat zij op een efficiënte wijze het doelpubliek kunnen bereiken. 

Dit nummer is volledig gewijd aan de populier, dit is zeker te verantwoorden. 
Immers de populier neemt nu eenmaal15 o/o in van het Vlaamse bosareaal en 
draagt voor 50 o/o bij aan onze houtproduktie. Bovendien heeft het Instituut, 
vanuit zijn geschiedenis, heel wat onderzoek verricht rond deze boomsoort. 

De beide opgenomen artikels zijn gesteund op jarenlange waarnemingen over 
groei van een ganse reeks Euramerikaanse klonen. 

Zij hebben tot doel de praktijk te wijzen op de mogelijkheden van andere 
klonen en zo het gebruik van een ruimer klonenassortiment stimuleren. 
Immers de huidige populierenteelt evolueert niet alleen in Vlaanderen maar 
ook in West-Europa terug naar een monoklonale teelt. Dit is een zeer 
gevaarlijke toestand. Ziekten, vooral dan bladziekten, vormen een ernstige 
bedreiging. Enkel het aanwenden van een ruime waaier aan materiaal met 
uiteenlopende genetische achtergrond kan hieraan verhelpen. 

Tot slot durf ik hopen dat de Mededelingen van het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer een ruime belangstelling genieten en de hun toegemeten taak 
optimaal vervullen. 

ir. J. Van Slycken 

waarnemend directeur 
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Evaluatie van de Euramerikaanse 
Unal-klonen en enkele andere klonen 

in meerdere populeta 
J. Van Slycken, L. Meiresonne 



Inleiding 

. Sinds 1976 staan deUnalklonen ter beschikking van de populierenplanters. 
Deze klonen zijn zowel Euramerikaanse (P. deltoides x P. nigra) als interameri
kaanse hybriden (P. deltoides x P. trichocarpa en P. trichocarpa x P. trichocarpa). 
Zij werden veredeld en geselecteerd door ir. V. Steeoaekers aan het toenmalig 
Instituut voor Populieren teelt, thans het Instituut voor Bosbouw en Wild
beheer te Geraardsbergen. 
Zij brachten een ware omwenteling mee in de toenmalige populieren teelt. 
Immers voor het eerst werden ziekteresistente en groeikrachtige klonen in de 
handel gebracht, die meer dan 15 jaar intensief getoetst zijn naar deze eigen
schappen. 
Momenteel behoren zowat alle populieren die jaarlijks in ons land geplant 
worden tot de Unalklonen. Ook in het buitenland (o.a. Nederland, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk) is een stijgende interesse voor deze klonen waar te 
nemen en worden zij meer en meer aangeplant. 

De eerste groeiresultaten van de Unalklonen werden in 1982 gepubliceerd door 
Steeoaekers &Van Slycken. Deze resultaten waren gebaseerd op gegevens 
verzameld in enkele populeta van de Nationale Populierencommissie 
(Eurarnerikaanse klonen) en in enkele zogenaamde produktieplantingen. 

Tijdens de winter 1986-87 zijn de vermelde populeta terug opgemeten naar 
omtrek, hoogte en spilhoutvol urne, wat resulteerde in het rapport 'Groei en 
produktie van de Euramerikaanse Unalklonen en enkele andere klonen in 
meerdere populeta' (J.Van Slycken, D. Stevens- 1988). 

Bij het naderen van de kapbare leeftijd werden de populeta nogmaals volledig 
opgemeten (1990-91). De verwerking van deze metingen zijn in dit eindrapport 
gebundeld. 
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Deze resultaten illustreren de gunstige produktiemogelijkheden van meerdere 
Euramerikaanse klonen, die evenwel in vergelijking met de 'populaire' klonen 
slechts beperkt worden aangeplant. Uit de statistieken van de NDALTP 

(Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten) blijkt dat 
van al de populieren die in 1993 in België zijn aangeplant meer dan 95 %tot de 
drie klonen 'Beaupré', 'Boelare' en 'Ghoy' behoren. 
Deze eenzijdige interesse vanwege de populierenplanters houdt ernstige risico's 
in, in het bijzonder deze verbonden met de monoklonale teelt. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan ziektegevoeligheid. Het massaal afsterven van de 
kloon 'Robusta' in de jaren tachtig heeft dit afdoende bewezen. Ook de recente 
evolutie in de roestaàntastingen, waarbij nieuwe rassen zich ontwikkeld hebben 
en waardoor tot voor kort resistente klonen gevoelig zijn geworden, wijst in 
deze richting (Steenackers M.- 1988) (Steenackers M. et al. - 1994). 
De lagere gevoeligheid aan windval en topbreuk maakt de aanplanting van de 
Euramerikaanse klonen, in vergelijking met de interamerikaanse, op bepaalde 
standplaatsen meer.verantwoord. 
Bovendien heeft een recente studie naar de houtkwaliteit van deUnal-klonen 
uitgewezen d!it op het vlak van de fineerkwaliteit en vooral de deldineer
hoeveelheid de Euramerikaanse klonen een zekere superioriteit vertonen ten 
opzichte van de interamerikaanseklonen (I.B.w. - Xylindus vzw). 

Voor de opmetingen in de populeta werd volgende werkwijze gevolgd: van alle 
bomen, exclusief de randbomen, werd de omtrek gemeten; hieruit werd het 
gemiddelde grondvlak voor iedere kloon berekend. Vervolgens werden van 
iedere kloon per populetum 2 modelbomen met gemiddeld grondvlak en 
representatieve vorm in het veld uitgekozen. Deze werden met beh~p van de 
telerelascoop van Bitterlich gekubeerd. Ook werd met dit toestel de hoogtegroei 
van deze 2 bomen gereconstrueerd door middel van het terugmeten aan de 
takkransen. 

De gegevens over omtrek en grondvlak bij deze laatste meting werden onder
worpen aan een variantieanalyse met één factor en aan een meervoudige 
vergelijking van de gemiddelden volgens de Duncan-toets op niveau a = 0.05. 

Deze biometrische verwerking laat toe de klonen te rangschikken in homogene 
groepen volgens stijgende waarde. Dit wordt in de tabellen telkens aangeduid 
met eenzelfde kleine letter in vertikale kolommen. 
De omtrekgegevens werden ook aangewend om de jaarlijkse omtrekaanwas te 
berekenen, telkens in drie opeenvolgende perioden van zes jaar. Binnen elke 
kloon werden deze drie gemiddelde aanwaswaarden onderworpen aan de 
Duncan-toets. Waarden die niet significant op niveau a= 0.05 verschillen, 
worden in de tabellen met één sterretje ("') aangeduid; waarden die niet signifi
cant op niveau a= 0.01 verschillen, worden met twee sterretjes ("") aangeduid. 

Ook is samen met Lic. L. Baeyens, veldpedoloog, de bodem van ieder popu
leturn gekarakteriseerd, hetzij door middel van boringen hetzij door middel van 
profielkuilen. 

De resultaten van de verwerking van de groeigegevens zijn vermeld in een eer
ste hoofdstuk. 
In een tweede hoofdstuk analyseren we de hoogtegroeigegevens en berekenen 
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we de produktieniveaus (Soo-waarden) van iedere Euramerikaanse Unal-kloon 
en 'Robusta' op de verscheidene onderzochte standplaatsen. 
Een derde hoofdstuk illustreert de kloongebondenheid inzake uitval en wind
gevoeligheid. 

Het is passend een kritische ingesteldbeid aan te nemen t.o.v. conclusies over 
produktiemogelijkheden, verkregen uit metingen in populeta die aangeplant 
zijn volgens 'One tree plot'. 
Dit aanplantingsschema laat een snelle vergelijking tussen de klonen toe, maar 
door het verschil in jeugdgroei tussen de klonen ontstaan uiteenlopende 
concurrentieposities die de produktiepotentie fel kunnen vertekenen. 
In het vorig rapport werd dit reeds verduidelijkt (Van Slijcken J. et al.- 1988). 

Daarom worden deze resultaten verkregen in de populeta gevolgd door een 
bijdrage van Van Slijcken J. en Stevens D. over de verwerking van de produktie
metingen, verricht in de monoklonale proefvlakken in het kader van het kloon
standplaatsonderzoek. In deze studie zijn ook de belangrijkste interamerikaanse 
klonen opgenomen. 

Toch bieden deze populeta een nuttig werkinstrument voor het onderwek 
naar o.a. de houtkwaliteit, de opvolging van de ziekteaantastingen en de wind
gevoeligheid. 
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1. Analyse van de groeigegevens van de Euramerikaanse 

Unalklonen en enkele andere klonen in meerdere Populeta 

Rond de jaren '70 werden verscheidene populeta aangelegd in de voornaamste 
populierengebieden van België. 
In deze populeta zijn meerdere klonen ter onderlinge vergelijking aangeplant 
volgens het wgenaamde 'One Tree Plot'. 
Terwijl de vroeger aangelegde populeta de vergelijking van de toen in de handel 
zijnde klonen beoogde, werden bij de aanleg van de eerste reeks populeta in 
1969 reeds de eersteUnal-klonen ingeschakeld, namelijk Gaver en Gibecq. 
Een volgende reeks populeta werd aangelegd tijdens het seizoen 1970-1971. 
Zij omvat naast 'Robusta' en 'I 214' meerdere nieuwe klonen, waaronder ook de 
6 euramerikaanse Unal-klonen. 
Een derde reeks werd aangelegd in de winter 1971-1972 en bevat o.a. 'Robusta' 
en deUnal-klonen 'Primo' , 'Ghoy', 'Gaver', 'Gibecq' en 'Ogy'. 

1. 1. De Populeta Grimminge 1969, Hainin 1969 en Lommel1969 

1. 1. 1. Algemeen 

Deze reeks populeta, aangelegd tijdens de winter 1968-1969, bevat naast 
meerdere oude handelsklonen, ook enkele lokale klonen of wgenaantde relict
klonen en drie klonen die geselecteerd en geproduceerd zijn door het Instituut 
voor Bosbouw en Wildbeheer (voormalig Rijksstation voor Populierenteelt). 

De oude handelsklonen - dit zijn klonen die voorkomen op de lijst der defini
tief tot de controle toegelaten variëteiten van de NDALTP - omvatten de klonen 
'Gelrica', 'Robusta', 'Tardif de Champagne', 'Regenerata van Neeroeteren' en 
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'Harff. Daar de handelsklonen 'Gelrica' en 'Robusta' meerklonig zijn, zijn 
zowel de 'Bruine' als de 'Groene Gelrica' en de 'Groene' en de 'Rode Robusta' 
aangeplant. 
De lokale klonen zijn 'Lommel421' en 'Bocholt 3-3'. Beide klonen zijn destijds 
omwille van hun goede groei geselecteerd in de beboste eigendommen van de 
Union Allumettière te Lommel en te Bocholt (Limburg). 
De klonen van het toenmalig Rijksstation zijn 'S.677-2', een kloon die later te 
kankergevoelig bleek te zijn, en deUnal-klonen 'Gaver' en 'Gibecq'. 

Het plantsoen met 2-jarige wortel werd aangeplant in driehoeksverband 
met een afstand van 8 m in en tussen de rijen. Er werd een startbemesting 
toegediend van 1,5 kg metaalslakken (15 tot 18 % P20~), 0,5 kg patentkali 
(25% K20, 8% MgO) en 0,5·kg Chilinitraat (15% nitraatstikstof) per plantkuil. 

1. 1. 2. De bodem 

In elk van deze-drie populeta werden boringen uitgevoerd, om de bodem te 
karakteriseren. 

Populetum Grimmin ge 1969 (Oost-Vlaanderen) 

Uit de boringen konden we volgende algemene opbouw van het bodemprofiel 
in deze planting opstellen : 

Ap van o tot 15 cm diepte : 

Cg, van 15 tot 60-70 cm: 

Cg, van 60-70 cm tot 90-140 cm: 

Cg3 van 90-140 cm tot ~90 -225 cm: 

Cr vanaf 190-225 cm: 

leem, veel en kwalitatief goede humus, 
fijne tot matig fijne struktuur. In een 
enkele boring waren roestvlekken aan
wezig. 

weinig humushoudende leem met een 
subangulaire en grove struktuur tot 
struktuurloos en massief. 
Sterke roestverschijnselen (25 tot soms 
6o% van de totale kleur). 

leem tot zwaar leem, struktuurloos en 
massief, met inténse roestvlekken (25 tot 
75 %) en met aanwezigheid van reductie
kleuren (25 tot 75 %) vooral onderaan de 
horizont. 

lichtere afzettingen onder vorm van 
dunne lemige lage~ die afgewisseld zijn 
met zandlemige tot Jemig zandige 
tussenlagen. In enkele boringen werden 
ook kalkhoudende tussenlagen aan
getroffen. 

reductiekorizont bestaande uit 
glauconiet-houdend zand of kalk
houdend licht leem. 
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Deze bodem kan, naar de bodemklassificatie van het Centrum voor Bodem
kartering, gekarakteriseerd worden als Aipz of Ahpz : matig gleyige tot sterk 
gleyige leemgronden, lichter wordend met de diepte, met een reductiehorizont 
dieper dan 1.20 m; valleifase. 

Op de bodemkaart van België staat hij geklasseerd onder Afp (drainage klasse f 
= met reductiehorizont tussen 40 en 8o cm diepte). 
Uit metingen aan een reeks peilbuizen (Van Slijcken ]. - 1984) blijkt echter dat 
de reductiehorizont die wij ter plaatse op een diepte van 190 à 225 cm vonden, 
overeenkomt met de werkelijke gemiddelde laagste zomerwaterstand. 

Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De leemlaag heeft een goede vochtreserve 
en verzekert een goede capillaire nalevering vanuit de grondwatertafel, hoewel 
de lemig zandige tussenlagen op 90!140 tot 190/255 cm diepte deze nalevering 
kunnen verstoren in droge perioden. De sterke roestverschijnselen wijzen op 
schommelingen in de grondwatertafel, wat als negatiefkan beschouwd worden. 
Zeer goede populierengrond. 

Popweturn Hainin 1969 (Henegouwen) 

Aan de hand van 4 boringen verspreid over het populetum konden we volgende 
profielopbouw vaststellen : 

Ap van o tot 15-20 cm : 

Cg van 15-20 cm tot 60-70 cm : 

H vanaf 60-70 cm : 

leem met zeer veel en zeer goede humus, 
kruiDielig en fijn van struktuur, zonder 
roestverschijnselen. 

lemige klei, met een roest/ reductie 
verhouding bovenaan van 75/25 die 
geleidelijk overgaat naar 25/75 onderaan de 
horizont. Het humusgehalte varieert van 
weinig tot matig. In 1 boring werd vrije kalk 
aangetroffen. 

veen. 
In één boring werd tussen de Cg en 
H-horizont een overgangshorizont aange
troffen die bestond uit lemige klei met een 
hoog humusgehalte en een roest-reductie
verhoudingvan 25/75. 

Door de aanwezigheid van een dik eutroof veenpakket is de diepte waarop 
de gemiddelde laagste zomerwaterstand zich bevindt, niet te bepalen. Bij de 
boringen hebben we echter in de veenlaag geen wortels teruggevonden. 
Hierdoor kunnen we veronderstellen dat de gemiddelde laagste zomerwater
stand zich op ongeveer 8o cm bevindt, wat een overgang van drainageklasse f 
naar e betekent. We kunnen dus de bodem als volgt karakteriseren: 

vEep tot vEfp : sterk gleyige tot zeer sterk gleyige kleigronden met reductie
horizont en een venig substraat op geringe diepte. 
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De bodemkaart vermeldt de bodemserie (v)Eep, wat in grote lijnen overeen
komt met onze waarnemingen. 

Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De sterk waterhoudende veenlaag zorgt 
voor een goede waterbevoorrading. De grondwatertafel bevindt zich echter te 
hoog tijdens het groeiseizoen, wat risico's voor windval inhoudt. 
Matig geschikt. 

Popweturn Lommel1969 (Limburg) 

Hier hebben we zes boringen uitgevoerd. Deze gronden maken deel uit van de 
'Watering' te Lommel. Zij worden 2 maal per jaar bevloeid. 

Ap van o tot 20-50 cm: 

Bh, van 20-50 tot 25-60 cm: 

Bh, van 25-60 tot 40-70 cm: 

Cg, van 40-70 tot 80-110 cm : 

Cg, vanaf 80-110 cm : 

zand met een hoog humusgehalte van zeer 
goede tot matige kwaliteit. De struktuur is 
kruiffielig tot subangulair, fijn tot matig grof 
en stabiel, los tot vast van consistentie. 
In één enkele boring is de humuslaag slib
houdend (bevloeiing). 

zand met donkerbruine kleur en matig 
humushoudend, struktuurloos en niet 
stabiel. Soms is fijn grind bijgemengd; 
humusaanrijkingshorizont. 

zand tot matig grof zand met grind
bijmenging, lichtbruin van kleur, weinig 
humushoudend en struktuurloos. 
In enkele boringen was geen onderscheid te 
maken tussen de beide horizonten (Bh, en 
Bh,); humusaanrijkingshorizont. 

matig grof tot grof zand, struktuurloos en 
los met wisselende intensiteiten van de 
roestvlekken (50 o/o tot slechts 10 o/o). 
In sommige boringen treden ook sterke 
reductiekleuren op. 

matig grof zand tot zeer grof zand (grind) 
dat vaak iets getasseerd is en tot 75 o/o gere
duceerd is. 

Bij één boring werd een dikke (100 cm) humushoudende laag waargenomen, 
wat wijst op een opgevulde gracht. 

Gebaseerd op de roest/reductieverhoudingen dienen aan deze gronden 
de drainageklassedof e toegekend te worden. We kunnen ze klasseren als 
Zdg, Zeg : matig natte tot natte zandgronden me~ een humus- en/ of 
Fe-B-horizont. 
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Op de bodemkaart komen deze gronden voor als behorende tot de bodemserie 
tZeg: natte zandgronden met een duidelijke humus en/ of ijzer B-horizont (Bh) 
en met een grindsubstraat beginnend op geringe of matige diepte (t). 

Algemene beoordeling 

Ondanks het zandig substraat zijn deze gronden zeer geschikt voor populier 
wegens de bevloeiing (geen vochtstress) en de aanvoer van voedingselementen 
via het bevloeiingswater (eutroofMaaswater). De zandige ondergrond is 
moeilijk doorwortelbaar, wat problemen met de stabiliteit kan geven. 

1. 1. 3. Analyse van de metingen 

Omtrek en grondvlak op 21-jarige leeftijd vanaf planting 

Tabeli geeft de gemiddelde omtrek en het gemiddeld grondvlak weer van de 
onderzochte klonen op 21-jarige leeftijd vanaf planting .Ook wordt de procen
tuele verhouding van deze waarden ten opzichte van deze van de standaard
kloon, 'Robusta groen', vermeld. De biometrische verwerking wordt geïllus
treerd door een rangschikking in homogene groepen. 

De kloon 'Neeroeteren' heeft in de drie populeta een omtrek en een grondvlak 
bereikt die significant kleiner zijn dan 'Robusta groen'. 'Harff scoort in alle 
populeta zwakker dan de standaardkloon; enkel te Grimminge is dit verschil 
significant. 

Tussen 'Robusta rood' en 'Robusta groen' wordt nergens een significant 
verschil naar omtrek waargenomen. 

De klonen die significant hogere waarden behalen t.o.v. 'Robusta' (rood of 
groen) zijn 
te Grimrninge: 'Gaver', 'S.677-2' en 'Lommel421 ', 
te Hainin: 'Lommel421', 'Gelrica bruin', 'Gaver' en 'Bocholt 3-3' 
te Lommel: enkel 'Gaver'. 
Hierbij komt dus 'Gaver' als de betere kloon naar voren op de drie uiteen
lopende standplaatsen. 

Bevredigende groei vertonen de klonen 'Tardif de Champagne', 'Gibecq' en 
'Gelrica groen', met een omtrek die nlet significant verschilt of zelfs lager 
('Gelrica groen' te Lommel) is dan de standaardkloon. 
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KLOON N 

P OPULET UM G RIMMINGE 

Neeroeteren 

Harff 
Robusta groen 

Robusta rood 

Bocholt 

TD Champagne 

Gibecq 

Gelrica groen 
Gelrica bruin 

Lommel 

5.677-2 

Gaver 

6 

6 

6 

7 

6 

8 

7 
6 

2 

7 

9 

POPULETUM HAlNlN 

Neeroeteren 

Harff 

Robusta groen 

Robusta rood 

Gibecq 

Gelrica groen 
TD Champagne 

5.677-2 

Bocholt 
Gaver 

Gelrica bruin 

Lommel 

s 
10 

7 

s 
10 

6 

10 

7 

6 

s 
7 

s 

P OPULETUM LO MMEL 

Neeroeteren 

Harff 

Gelrica groen 

Bocholt 

TD Champagne 

Robusta rood 

Robusta groen 

Gibecq 

V1mmel 

Gdrica bruin 

5 .677-2 

Gaver 

s 
10 

7 

9 
10 

10 

s 
10 

9 

9 

9 

OMTRBK 

(cm) 

107 

126 

132 

13S 

140 

141 

143 

143 

147 

1S3 

1SS 

160 

123 

126 

13S 

139 

142 

14S 

147 

1SO 

153 

153 

154 

1~9 

99 

n6 

131 

131 

137 

143 

143 

143 

146 

147 

14S 

157 

a 

a 

a 

a 

b 
b c 

b c d 
c d 
c d 

b 

c d e 
c d e 

d e 
e f 

b c 

b c d 

b c d e 
b c d e 

b 

c d e f 
d e 

c 

c 

d e 

e f 

c d 

d e 
d e 

d e 

d e f 
d e f 

e f 

IN o/o 

ROB.G. 

81 

9S 

100 

102 

106 

107 

10S 

10S 

1ll 

n6 

120 

121 

S9 

91 

100 

101 

103 

105 

107 

10S 

lll 

1ll 

ll2 

ll5 

69 

81 

92 

92 

9S 

100 

100 

100 

10 

103 

10 4 

llO 

GRONDVLAK 

(cm') 

910 

1273 

13S9 

14S7 

1SS7 

1S79 

1621 

1628 

1708 

1SS9 

2004 

2029 

12.0S 

1267 

1516 

1533 

1617 

1669 

1734 

1792 

1SS9 

1S6o 

1917 

201S 

7S2 

1074 

1377 

13S1 

1503 

1629 

1630 

1639 

170S 

1736 

1765 

1964 

a 

a 

a 

a 

b 
b c 

b cd 

c d 
c d 

b 

b 

c d e 

c d e 

d e 

e f 
f 
f 

b c 

b c d 

b c d 

b 

c d e 
c d e 

c d e 

c 
c 

d e 
e 

c d 

d e 

d e 

d e 

d e 
d e f 

e f 
f 

IN o/o 
ROB .G. 

66 

92 

100 

10S 

112 

11-4 

117 

117 

123 

134 

144 

146 

79 

S4 

100 

101 

107 

110 

ll4 

US 
123 

123 

126 

133 

4S 

66 

ss 
ss 
92 

100 

100 

101 

105 

107 

10S 

121 

TABEL 1. Populeta Grimminge, Hainin en Lommel (1969): omtrek (cm) en grond
vlak (cm') in 1989 op 21-jarige leeftijd vanaf planting. 
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POPULETUM 

Tabel2 geeft de jaarlijkse omtrekaanwas weer van de klonen in de drie populeta 
over de 6-jaarlijkse perioden 1971-77, 1977-83 en 1983-1989. Zij geeft een idee 
over het individueel groeiritme van iedere kloon. 

PERIODE JAARLIJKSE OMTREKAANWAS (cm} 

ROBUSTA ROB U STA GELRIGA GI!LRICA TD HARPP 

GROEN ROOD BRUIN GROEN CHAMPAGNE 

Populetum Grimminge 1971- 1977 8.2 8.5 10.8 9·6 8.7 7-2 

1977- 1983 5·5 5·8 6.5 7-1 6.9 5-4** 

1983- 1989 3-9 3.8 3-1 3-1 3-7 4·4 

Populetum Hainin 1971- 1977 8.8 9.0 11-4 10.2 9-9 8.3 

1977- 1983 5-9 5.8 6.7 6.6 6.7 4-9 

1983- 1989 4-1 3-7 3·5 3-7 4-1 4-1 

Populetum Lommel 1971 - 1977 9-2 9-3 9-8 8.7 9-0 7-2 

1977- 1983 6.1 6.7 7·4 6.5 6.6 4-i .. 
1983- 1989 4·4 3·9 3-3 3-2 3-6 3·9 

POPULllTUM PERIODE JAARLIJKSE OMTREKAANWAS (cm) 

NBBR- BOCHOLT LOMMEL 5677-2 GAVER GlBBCQ 

OI!TI!RI!N 

Popuierurn Grimminge 1971- 1977 

1977- 1983 

1983- 1989 

7-1 7-7 9-2 9-3 8.7 8.0 

Populetum Hainin 

Populetum Lommel 

1971-1977 

1977- 1983 

1983 - 1989 

1971- 1977 

1977-1983 

1983- 1989 

4-8 

2.0 

8.3 

5-1 

3.6 

6.0 

4·6 

2.5 

6.2 

5-1 

8.7 

6.8 

5-4 

7.8 

5-2· 

4-8 

7-8 7-8 

4·3 4·9 

9·8 9·7 

7-8 8.1 

5-0 3-3 

8.9 9.6 

7-2 7·3 

3-9 4-1 

TABEL 2. Populeta Grimminge, Hainin en Lommel (1969): 

7-8 

5.6 

9-7 

7-0 

4·6 

9.6u 

S.t•..-

4-3 

jaarlijkse omtrekaanwas (cm) in 3 opeenvolgende perioden van 6 jaar. 

7-1 

4·7 

8.9 

6.0 

3-9 

10.2 

6.6 

3-0 

Hierbij valt op dat 'Harff en 'Neeroeteren' reeds in de tweede beschouwde periode 
opmerkelijk trager groeien dan in de eerste periode, daar waar voor de meeste klonen 
pas in de derde periode een afzwakicing merkbaar is. De klonen 'Bocholt 3-3', 
'Lommel421' en 'Gaver' evenwel vertonen dan nog een behoorlijke groeüntensiteit. 
Figuur 1 illustreert dit voor de klonen 'Robusta groen', 'Gaver' en 'Gibecq' te 
Grimminge. Ongetwijfeld speelt de betere bladziektenresistentie van deze Unalklonen 
hierbij een belangrijke rol. Op deze figuur is de duidelijke afname in omtrekgroei van 
'Robusta' op een leeftijd van u-u jaar vanaf planting te merken. Deze periode komt 
overeen met het verschijnen van een nieuw roestras in het begin van de jaren tachtig. 
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LEEFTIJD VANAF PLANTING 

FIGUUR 1. Populetum Grimminge (1969): omtrekevolutie van 'Robusta groen', 
'Gaver' en 'Gibecq'. 

Hoogte en spilhoutvolume op 18-jarige leeftijd vanaf planting 

De hoogte en hoogtegroei en het spilhoutvolume werden in de populeta te 
Grimmin ge en Hainin per kloon bepaald aan twee modelbomen met 
gemiddeld grondvlak. 
In tabel3 is de totale hoogte en het spilhoutvolume op 18-jarige leeftijd vanaf 
planting weergegeven, evenals hun relatieve waarde t.o.v. 'Robusta groen'. 

Wat de totale hoogte betreft zijn er weinig verschillen tussen de klonen onder
ling. Enkel de klonen 'Neeroeteren' en 'Tardif de Champagne' zijn in beide 
populeta ± 10% kleiner dan 'Robusta groen'. Te Hainin is enkel 'Gibecq' een 
2 tal meter kleiner dan de referentiekloon. 

Belangrijkere verschillen vinden we in de volumes. 
'Gelrica bruin', 'Lommel421', 'S.677-2' en 'Gaver' kennen een betere 
volumeproduktie dan 'Robusta groen' op beide standplaatsen. 'Gibecq', 
'Tardif de Champagne' en 'Gelrica groen' doen het zeer goed te Grirnminge. 
Te Hainin zijn zij te vergelijken met 'Robusta' , wat een aanwijzing van een 
geringere standplaatsplasticiteit kan zijn; hier behoort'Bocholt 3-3' tot de beter 
producerende klonen. 
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Neeroeteren 

Harff 
Robusta groen 

Robusta rood 

TD Champagne 

Bocholt 

Gibecq 

Lommel 

Gdrica bruin 

Gdrica groen 

Gaver 

5.677-2 

POPULETUM GRIMMINGE POPULETUM HAININ 

HOOGT!! TOTAAL ROOGTI! TOTAAL 

SPILHOUTVOLUMI! SPILHOUTVOLUMB 

INffi IN% rN IN% INm IN% IN IN% 

ROB.G. m' ROB.G. ROB .G. m' ROB.G. 

2.4,1 85 0,628 62 2.4.9 91 o,875 67 

27,3 97 0,979 97 26,5 97 1,069 82 

28.3 100 1,013 100 27,3 100 1,306 100 

27,1 96 1,104 109 27,0 99 1,17J 90 

25,6 91 1,113 110 25,4 93 1,356 104 

27,6 98 1,113 110 25,7 94 1,568 120 

27,9 99 1,127 111 25,4 93 1,185 91 

2],0 95 1,226 121 28,4 104 1,591 122 

27,4 97 1,273 126 27,3 100 1.441 110 

26,4 93 1,461 144 26,3 97 1,318 101 

27,3 97 1,548 153 25.9 95 1,441 110 

28,2 100 1,799 178 28,7 105 1.426 109 

TABEL 3· Populeta Grimmingeen Hainin (1969): hoogte (m) en volume (m') in 
1986, op 18-jarige leeftijd vanaf planting. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de betere klonen wat groei betreft, 
de volgende zijn: 

-'Gaver', 'S.677-2' en op gunstige standplaatsen 'Gibecq'. 
- de relict-klonen 'Lommel421' en 'Bocholt 3-3'. 

1. 2. De populeta overboelare 1971, Gootrode 1971 en Lemberge 1971 

1. 2. 1. Algemeen 

Deze 3 populeta werden tijdens de winter 1970-1971 aangelegd. Zij bestaan uit 
eenzelfde reeks P. deltoïdes x P. nigra-klonen ( = P. euramericana), waaronder de 
zes Euramerikaanse Unal-klonen 'Primo', 'Ghoy', 'Gaver', 'Gibecq', 'Ogy' en 
'Isières' en de "oude" handelsklonen 'I 214' en 'Robusta groen'. 

Het popweturn Overboelare 1971, gelegen naast de Dender, werd aangeplant ter 
vervanging van een slechtgroeiende jonge planting van 'Serotina erecta'. Het 
populetum Gootrode 1971, gelegen in de Molenbeekvallei, werd op voormalige 
hooiweide aangeplant, dit van Lemberge op een graasweide. 

Het plantsoen met 2-jarige wortel werd in de 3 populeta in vierkaatsverband 
(8 x 8 m) aangeplant. Te Overboelare werd niet bemest, te Gootrode en te 
Lemberge werd per plantkuil1,5 kg meststoffen met de plantaarde vermengd. 
In gewichtsverhoudingen bestond deze mengmeststof uit 3/5 metaalslakken 
(15 tot 18% P205), 1/5 patentkali (25% K20, 8% MgO) en 1/5 calciumcyanarnide 
(18 % totale N). 
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1. 2. 2. De bodem 

Ook in deze populeta werden een aantal boringen verricht om de bodem te 
karakteriseren. 

Populetum Overboelare 1971 (Oost-Vlaanderen) 

Uit de boringen bleek dat we in dit populetum 2 bodemfasen dienen te onder
scheiden : nl. een oeverwalfase en een komgrondfase. Zij kunnen als volgt 
beschreven worden : 

Oeverwal 

Ap van o tot 30-35 cm: 

Cg, van 30-35 tot 70-80 cm: 

Cg1 van 7ö-8o tot 160-180 cm: 

Cr vanaf 160-180 cm: 

humusrijke lichtleem met granulaire, fijne 
struktuur en los. 

leem met een subangulaire, blokkige struktuur 
en een percentage aan roestkleur van 
25 tot 50 o/o. 

zwaar leem tot lichte klei, die struktuurloos en 
massief is, met een roest-reductieverhouding 
van 50/50 tot 25/75 onderaan de horizont. 

volledjg gereduceerd. 

Deze oeverwal kunnen we klasseren als Ahpy : sterk gleyige leemgronden, 
zwaarder wordend met de diepte, met een reductiehorizont dieper dan 1.20 m; 
valleifase. 

Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De lemige bodem heeft een hoog vocht
houdend vermogen. De ietwat lage grondwaterstand tijdens de zomerperiode 
wordt gecompenseerd door een goede vochtoplevering vanuit deze grond
watertafel, dankzij de gunstige eigenschappen van de leemlaag. 
Zeer geschikte populierengrond. 

Komgrond 

Ap van o tot 20-25 cm: lemige klei, zeer humusrijk en granulair, losse 
struktuur en consistentie, soms zijn schelp
resten (kalk) aanwezig. 

Cg, van 20-25 tot 70-90 cm: lemige klei die struktuurloos en massief is, de 
roest-reductieverhouding is 50/50. 

Cg1 van 70-90 tot 130-150 cm: lemige klei, struktuurloos en massief, met een 
roest-reductieverhouding van 25/75. 

Cr vanaf 130-150 cm: volledig gereduceerde zone. 

Deze komgrond kunnen we klasseren als Eip : zeer sterk gleyige kleigronden, 
met een reductiehorizont dieper dan 1.20 m; valleifase. 
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Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De roest/reductieverhoudingen wijzen 
echter op een eerder ongunstige waterhuishouding tijdens het groeiseizoen. 
De bodem is vanaf een diepte van ongeveer 30 cm veelvuldig verzadigd met 
water en daardoor nogal zuurstofarm. 

Dit bodemtype beslaat evenwel de grootste oppervlakte van dit populetum. Bij 
de globale bodembeoordeling moet het als matig geschikt voor populierenteelt 
beschouwd worden. 

Op de bodemkaart staat de oeverwal beschreven als uAep en de komgrond als 
Efp. 

Populetum Gootrode 1971 (Oost-Vlaanderen) 

Ap van o tot 15 cm diepte: zandleem, humusrijk en kruimelig. 

Cg, van 15 tot 70-80 cm: zandleem, met een roest-reductieverhouding 
van 50/50. 

Cg, van 70-80 tot 120-150 cm: zwaar zandleem, soms afgewisseld met 
zwaardere of lichtere tussenlagen. De roest
reductieverhouding is 25/75. 

Cr vanaf 120-150 cm: lichte klei, volledig gereduceerd, met organi-
sche resten en soms kalkrijk. 

Bodemfase Lipy : zeer sterk gleyige zandleem gronden, zwaarder wordend met 
de diepte, met een reductiehorizont dieper dan 1.20 m; valleifase. 

Op de bodemkaart vinden we de bodemseries uLep en Efp terug. 

Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De zandleemlaag heeft gunstige hydro
logische eigenschappen; bovendien bevindt de grondwatertafel zich tijdens het 
groeiseizoen op een optimale diepte. 
Zeer geschikt voor populierentee lt. 
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Populetum Lemberge 1971 (Oost-Vlaanderen) 

Ook hier kunnen we 2 bodemfasen onderscheiden. 

Eerste bodemfase: 

Ap van o tot 40 cm: zwaar zandleem, humusrijk, kruimelig en fijn. 

Ag van 40 tot 50-60 cm: (uitgeloogde) zwaar zandleem met een roest
percentage van 50 %. 

Btg van 50-60 tot 80-90 cm: sterk gevlekte textuur B-horizont van zwaar 
zandleem met een roest-reductieverhouding 
van 50/50. 

2C van 80-90 tot 150-180 cm: andere afzetting, namelijk kleiig zand met een 
roest-reduktieverhouding van 25/75. 

2Cr vanaf 150·.180 cm: volledig gereduceerde horizont. 

Bodemfase : sLhc : sterk gleyige zandleemgronden met een sterk gevlekte 
textuur B-horizont. 

Algemene beoordeling 

Er is een goede humusontwikkeling. De profielontwikkeling (gevlekte Btg) wijst 
op een grond buiten de vallei. Zijn gunstige eigenschappen zijn terug te vinden 
in het hoge vochthoudende vermogen van de zwaar zandleemlaag en het voor
komen van de grondwatertafel op 150 cm diepte tijdens het groeiseiwen. 
Zeer geschikt voor populieren teelt. 

Tweede bodemfase: 

Ap van o tot 25-40 cm diepte : zandleem, humusrijk en kruimelig, bij de 
dikkere Ap-horizonten komen de roestvlekken 
voor vanaf 30 cm. 

Cg, van 25-40 tot 6o-8o cm: zwaar zandleem tot lichte klei, met een roest
reductieverhouding van 50/50. 

2Cg van 6o-8o tot 100-150 cm: andere afzetting: kleiig zand tot licht zandleem 
met een roest-reductieverhouding van 25/75. 

2Cr vanaf 100-150 cm: blauw gereduceerd kleiig zand. 

Bodemfases sLep tot sLhp : sterk gleyige zandleemgronden met reductie
horizont, al dan niet voorkomend binnen boorbereik. 

Algemene beoordeling 

Er is een zeer goede humusvorming. De textuur wijst op een goede hydrolo
gische karakteristiek, de reductiehorizont bevindt zich op een optimale diepte. 
Uitgesproken geschikt voor populierenteelt. 

Op de bodemkaart vinden we deze bodems geklasseerd onder de bodemserie Lep. 
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1. 2. 3. Analyse van de metingen 

Omtrek en grondvlak op :u-jarige leeftijd vanaf planting 

Tabel 4 geeft de gemiddelde omtrek en het gemiddeld grondvlak weer van de 
onderzochte klonen op 21-jarige leeftijd vanaf planting .Ook hier wordt de 
procentuele verhouding van deze waarden ten opzichte van deze van de 
standaardkloon, 'Robusta groen', vermeld. De biometrische verwerking wordt 
geillustreeed door een rangschikking in homogene groepen. 

KLOON N OMTRBK IN% GRONDVLAK IN% 

(cm) JIOB.G. (cm2) ROB.G. 

POPULETUM GONTRODB 

Robusta groen 8 137 100 1500 a 100 

Gibecq 7 138 a 101 1534 a 101 

Gaver 7 156 b c 114 1953 b 130 

Isib'es 7 158 b c u6 1995 b 133 
Ogy 6 159 c ll5 1015 b 134 

Primo 7 161 c 118 2067 b 138 

I 214 7 163 c ll9 2124 b 142 

Ghoy 7 184 d 134 1691 c 179 

POPULBTUM OVBRBOBLARB 

I 214 125 a 98 1254 a 97 

lsi~res 7 126 a 98 1279 a 98 

Gibecq 8 128 a 100 1230 a 100 

Robusta groen 7 128 a 100 1299 a 100 

Ogy 9 t,.S b u6 1751 b 135 

Gaver 8 149 b 116 1781 b 137 

Primo 6 150 b ll7 1807 b 139 

Ghoy 8 185 c 145 2748 c lil 

POPULETUM LBMBBRGB 

Gibecq 7 129 a 92 1332 a 85 

Robusta groen 7 140 a b 100 1564 a b 100 

Gaver 9 151 b 108 1831 b 117 

Ogy 8 170 c 111 2319 c 148 

Primo 5 182 c d 130 2632 c d 168 

Isi~res 9 187 d 134 2798 d 179 

Ghoy 9 189 d 135 2838 d 181 

I 214 6 192 d 137 2934 d 188 

TABBL 4· Populeta Gontrode, Overboelare en Lemberge (1971): omtrek (cm) en 
grondvlak (ent) in 1991, op 21-jarige leeftijd vanaf planting. 
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POPULETUM 

Gontrode 

Overboelare 

Lemberge 

Uit deze tabel blijkt dat 'Ghoy' in de drie populeta een hoge omtrek bereikt. 
Bovendien is de omtrek en het grondvlak op 21-jarige leeftijd vanaf planting 
nagenoeg gelijk voor de drie standplaatsen (185-190 cm omtrek en 2700-3000 
cm' grondvlak). Doch in tegenstelling met de waarnemingen van 1987 
(J.Van Slycken, D.Stevens -1988) is deze kloon niet steeds de absolute koploper 
gebleven: te Lemberge wordt hij voorbijgestoken door 'I 214' en verschilt hij 
ook niet significant van 'Primo' en 'Isières', terwijl hij significant superieur is 
te Gontrode en te Overboelare. Opmerkelijk is de zwakke groei van juist 
' I 214' en 'Isières' in dit laatstvermeld populetum. 

Een andere kloon die over de standplaatsen een zeer gelijkmatige groei vertoont 
is 'Gaver'. Ook voor 'Robusta groen' en 'Gibecq' valt een zekere mate van 
standplaatsplasticiteit waar te nemen. 
De klonen 'Primo', 'Ogy', Isières' en 'I 214' zijn integendeel meer standplaats
gevoelig. Hun groei verbetert naarmate ook de algemene standplaatseigen
schappen verbeteren, zoals bijvoorbeeld de textuur, de drainage. 'Isières' en 
'I 214' reageren zeer uitgesproken op deze verbetering. 

Wat de omtrek- en grondvlakwaarde betreft behoren de meesteUnal-klonen 
tot de betere groep, zij verschillen doorgaans significant van de door 'Robusta' 
bereikte waarden. Enkel 'Gibecq' is op de drie groeiplaatsen te vergelijken met 
'Robusta'. 

De jaarlijkse omtrekaanwas over de 6-jaarlijkse perioden 1973-79, 1979-85 en 
1985-91 van de vermelde klonen in de drie populeta wordt weergegeven in 
tabel5. 

PERIODE JAARLIJKSE OMTREKAANWAS (cm) 

ROB U STA 1214 PRIMO GHOY GAVER GIBECQ OGY IS! BRES 

GROEN 

1973 -1979 9·2 10.1 10.0 11.4 10.0 9·6 10-4 9·7 

1979- 1985 6.5 8.0 8.4 9·7 8.1 6.5 8.1 8.2 

1985- 1991 3·9 6.1 5·3 6.3 5·2 4·1 4·7 5.2 

1973 -1979 8-4 7·3· 8.9· 11.5 9·6 8.3 9·1 6.2 ... 

1979- 1985 6.0 6.7• 8.6• 10.1 8.0 6.8 8.1 7·0** 

. 1985- 1991 3.6 4·1 4·8 6.1 4·3 3·5 4·5 4·5 

1973-1979 8.7 12.5 11.1 12.3 10.1 9·7 11.3 12.0 

1979- 1985 6.6 8.7 8.8 8.7 7·0 5·5 7·7 8.9 

1985- 1991 4·4 6.9 6.8 6.6 4·9 3·3 5·7 6.0 

TABEL 5· Populeta Gontrode, Overboelare en Lemberge (1971): jaarlijkse omtrek
aanwas (cm) in 3 opeenvolgende perioden van 6 jaar. 

Het zijn vooral de klonen 'Ghoy' en 'Primo' die een relatiefhoge omtrekaanwas 
aanhouden op latere leeftijd en op de drie verschillende standplaatsen. 
Hun goede ziekteresistentie en hun dominante positie t.o.v. de andere klonen 
( relatiefbrede kronen en een goede hoogte) begunstigen ongetwijfeld de groei. 
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- Gaver 

Primo -- Ghoy 

Robusta Groen 

Het is dan ook de ongunstige concurrentiepositie die de terugval van de groei 
van 'Robusta' en 'Gibecq' tijdens de laatste zes jaren grotendeels verklaart. 

Figuur 2 illustreert dit voor het populetum Gootrode 1971. Uit het verloop van 
de omtrekgroei blijkt dat 'Ghoy' reeds vanaf de eerste jaren een hoger groei
ritme heeft dan de klonen 'Primo', 'Gaver' en 'Robusta'. 'Primo' en 'Gaver' 
groeien aanvankelijk zelfs iets minder snel dan 'Robusta', maar na ongeveer 
zeven jaar vanaf planting wordt deze laatste ingehaald, en vergroten beide 
klonen telkenjare hun groeivoorsprong op de referentiekloon. 
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LEEFTIJD VANAJI PlANTING 

FIGUUR 2. Popu/eturn Gontrode (1971) : omtrekevolutie van 'Robusta', 'Ghoy', 
'Primo' en 'Gaver'. 

Hoogte en volumeproduktie 
De bereikte totale hoogte en spilhoutvolume van de beschouwde klonen in de 
drie populeta, op 21-jarige leeftijd vanaf planting, zijn weergegeven in tabel6. 

De totale hoogte die elke kloon bereikt verschilt op de drie standplaatsen, 
doch weerspiegelt niet meer zo uitgesproken de standplaatsgeschiktheid als 
bij de vorige waarnemingen in 1986 (J.Van Slycken, D.Stevens- 1988). 
De concurrentieverhoudingen bepalen nu nadrukkelijker de hoogtegroei. 
Slechts Gibecq vertoont een tendens van geringe hoogte op de drie stand
plaatsen. 
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HOOGTE 

POPULBTUM POPUU!.TUM POPULBTUM 

GONTRODE OVERBOELARE LEMBBRGB 

IC LOON !Nffi IN% INffi IN% INm IN% 

ROB G ROB G ROBG 

Gibecq 26,6 82 26,1 90 29,6 90 
Ogy 29,9 92 28,8 99 32,6 99 

Ghoy 31,1 96 31,5 108 32,9 100 

Isi~res 32,2 100 28,9 99 33.5 102 

I 214 , 32,3 100 28,4 98 32,3 98 

Robusta groen 32,4 100 29,1 100 32,9 100 

Gaver 32,8 101 29,1 100 28,5 87 

Primo 33.4 103 30,1 103 32,6 99 

TOTAAL SPILHOUTVOLUME 

!CLOON 

Gibecq 

Robusta groen 

Ogy 

Primo 

Isières 

Gaver 

I 214 

Ghoy 

POPULETUM POPULETUM POPULBTUM 

GONTRODB OVERBOELARE LBMBERGB 

tNm' IN o/o tNm' IN% 1Nm' IN% 

ROB G ROBG ROBG 

1,459 84 1,357 92 1,536 83 

1,741 100 1,470 100 1,853 100 

1,926 111 1,735 118 2,755 149 

1,944 112 2,076 141 3,286 177 

2,060 118 1,391 95 2,878 155 

2,165 124 1,825 124 1,967 106 

2,464 142 1,299 88 3,602 194 

2,550 146 2,732 186 3,079 166 

TABEL 6. Populeta Gontrode, Overboelare en Lemberge 0971): 
hoogte (m) en volume (m') in 1991, op 21-jarige leeftijd vanaf planting. 

Figuur 3 illustreert de produktiecapaciteit van de onderscheiden klonen en hun 
verschillende groeireactie op de beschouwde standplaatsen. 

De absolute koplopers in de produktie blijken naast 'Ghoy', nu ook 'I 214' 
(meerproduktie tot 95% t.o.v. 'Robusta') en 'Primo' (77 %) te zijn. 

Toch blijft 'Ghoy' de kloon met de constantste opbrengst in de drie populeta 
(2.5 à 3.1 m' op 21 jaar), namelijk een meerproduktie van 45 tot 90% t.o.v. 
'Robusta'. 

Ook 'Gaver' vertoont een gelijkmatige groei op de drie standplaatsen, doch 
bereikt slechts een meerwaarde van 5 à 25 %t.o.v. de referentiekloon. 
Opvallend is dat deze kloon op de standplaats waar de meeste overige klonen 
hun beste produktieniveau bereiken (Populetum Lemberge), nauwelijks het 
niveau van 'Robusta' overstijgt, tengevolge van een geringere hoogte en dus een 
concurrentieel minder gunstige positie. 
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'Gibecq' produceert in de drie populeta minder in volume dan 'Robusta'; dit is 
mede te wijten aan een geringere hoogte. 

De meeste klonen vertonen in hun volumeproduktiepatroon een uitgesproken 
respons op de standplaatsboniteit: de hoogste volumes worden bereikt te 
Lemberge; te Overboelare is de produktie over het algemeen het laagst; te 
Gootrode worden intermediaire waarden bereikt. Bij de klonen 'Ogy', 'Isières' 
maar vooral bij 'I 214' is dit waar te nemen; deze laatste bereikt te Overboelare 
zelfs een produktiepeil dat sterk beneden het volume van 'Robusta' ligt. 

Opvallend is wel dat de klonen 'Ghoy' en 'Primo' deze tendens slechts gedeel
telijk volgen: zij ook vertonen te Lemberge een duidelijk betere produktie, doch 
te Overboelare bereiken ze een produktieniveau dat hoger ligt dan in Gontrode. 

4 

2 

0 
GAVER GIBBCQ PRIMO GHOY OGY ISIBRBS ROBUSTA I 214 

KLOON 

FIGUUR 3· Populeta Gontrode. Overboelare en Lemberge (1971): volumeproduktie 
( m') op 21-jarige leeftijd vanaf planting. 

Samenvattend kunnen we stellen dat met de klonen 'Ghoy' , 'Primo' en 'Ogy' 
een belangrijke meerproduktie bekomen wordt in vergelijking met 'Robusta'. 
Bovendien is de produktie goed tot zeer goed te noemen op de drie stand
plaatsen. 
De kloon 'Isières' kan een belangrijke meerproduktie in volume geven, maar dit 
hangt sterk af van de standplaatskwaliteit 
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1. 3 Het Populetum Overboelare 1972 (Oost-Vlaanderen) 

1. 3. 1. Algemeen 

Dit populetum is gelegen in de Dendervallei en werd beplant met 16 P. deltoides 
x P. nigra-klonen, waaronder de klonen 'Primo', 'Ghoy', 'Gaver', 'Gibecq' en 
'Ogy', en 'Robusta groen' als referentiekloon. 
Deze planting met 2-jarig plantsoen werd in vierkantsverband (8 x 8 m) 
uitgevoerd. 

_ 1. 3. 2. Bodem 

In dit populetum werd een profielkuil gegraven, waaruit we volgende profiel
beschrijving kunnen afleiden : 

Ap van o tot 22 cm diepte: 

Cg, van 22 tot 72 cm: 

Cg2 van 72 tot 100 cm: 

Cr vanaf 100 cm: 

zwaar leem, humushoudend, matig hoekige, 
blokkige struktuur, vaste consistentie. 
De roestvlekken zijn onduidelijk maar 
bedekken meer dan 20 o/o. 

leem, die zwaarder wordt met de diepte, 
humusarm.Grofhoekige, blokkige struktuur, 
vaste tot zeer vaste consistentie, meer dan 
20 o/o roest. 

leem, struktuurloos en massief, roest-reductie
verhouding 50/50. 

gereduceerde klei, zeer plastisch en kleverig. 

De bodemfase kunnen we benoemen als uAep, zoals dit ook op de bodemkaart 
vermeld staat : sterk gleyige leemgronden met reductiehorizont, met een 
kleisubstraat beginnend op geringe diepte. 

Algemene beoordeling 

De humusvorming is matig goed. Het voorkomen van roest tot in de bouwvoor 
wijst op een zeer hoge grondwatertafel in de winter en het voorjaar, wat bij 
de aanvang van het groeiseizoen tot zuurstofgebrek leidt. Tijdens de zomer
maanden is de waterhuishouding eerder gunstig. 
Geschikt voor populieren teelt. 

1. 3. 3. Analyse van de metingen 

In tabel7 wordt de omtrek, de jaarlijkse omtrekaan was, het grondvlak, de 
hoogte en het volume op zo-jarige leeftijd vanaf planting weergegeven. 
Telkens worden deze metingen uitgedrukt in verhouding tot deze van de 
standaardkloon, 'Robusta groen'. 
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Robusta groen 

Gibecq 

Ogy 
Gaver 

Primo 

Ghoy 

Robusta groen 

Gibecq 

Ogy 
Gaver 

Primo 

Ghoy 

OMTREK JAARLIJKSE OMTREKAANWAS 

N IN IN% 19n- 1979 1979" 1985 1985- 1991 

cm ROB.G. IN Cm IN cm mem 

7 124 100 8.1 6.3 3·9 

7 131 a b 106 8.3 7-6 3·8 

7 140 b c 113 8.0~ 8.4· 4·5 
6 152 c d 123 9-4 8.4 5-0 
6 155 d 125 8.8• 9-3~ s.s 
9 186 e 150 11 .4·~ 10.5 .. 6.4 

GRONDVLAK HOOGT I! TOTAAL 

SPILHOUTVOLUMI! 

N IN IN% JN IN % IN IN% 

cm' ROB.G. m ROB.G. m' ROB.G. 

7 1224 100 • 28.] 100 1.423 100 

7 13n a b 112 25-2 88 1.199 84 

7 1576 b c 129 2] .7 97 1.415 99 

6 1827 c d 149 28.7 100 1.]72 125 

6 1919 d 157 28.3 99 1.917 135 

9 2757 e 225 30-7 107 2.604 183 

TABEL 7. Populetum Overboelare (1972) : omtrek (cm), jaarlijkse omtrekaanwas 
(cm), grondvlak (cni), hoogte (m) en volume (ni) in 1991, op 20-jarige leeftijd 
vanaf planting. 

Hieruit blijkt dat alle klonen een omtrek hebben die hoger ligt dan die van 
'Robusta'; enkel 'Gibecq' onderscheidt zich niet significant. 

De jaarlijkse omtrekaanwas over de 6-jaarlijkse perioden 1973-79, 1979-85 en 
1985-91 van de vermelde klonen toont aan dat 'Ghoy', maar ook 'Primo' en 
'Gaver' een aangehouden hoge produktiecapaciteit kennen. 'Ogy' bereikt nog 
een aanzienlijke aanwas in de tweede beschouwde periode, wanneer 'Gibecq' 
reeds een duidelijke verzwakking laat merken. 

Ook in dit populetUJll bereikt de kloon 'Ghoy' de hoogste volumeproduktie, 
namelijk 183 o/o van 'Robusta', wat resulteert uit een grondvlak dat 225 o/o meet 
t.o.v. de referentie-kloon en een hoogte die 2 meter meer bedraagt dan die van 
'Robusta'. 

Ook de klonen 'Primo', 'Gaver' en 'Ogy' hebben een significant hoger grond
vlak bereikt t.o.v. 'Robusta', wat enkel voor de klonen 'Primo' en 'Gaver' in een 
beter volume resulteert. 

Het grondvlak van 'Gibecq' is niet significant verschillend van dat van 
'Robusta', bovendien is de totale hoogte ruim drie meter kleiner, wat een veel 
lager volume dan 'Robusta' voor gevolg heeft. 
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Het verloop van de omtrekgroei van de zes besproken klonen wordt weer
gegeven in figuur 4· Terwijl 'Ghoy' vanaf de aanvang sneller groeit dan 
'Robusta', gaan de andere Unal-klonen slechts na ongeveer zeven jaar een 
duidelijke voorsprong t.o.v. de referentiekloon opbouwen. De figuur illustreert 
ook dat de kloon 'Primo' pas op 10-jarige leeftijd 'Gaver' overtreft in omtrek. 
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LEEFTIJD VANAF PLANTING 

FIGUUR 4· Popu/eturn Overboelare (1972): omtrekevolutie van 'Primo', 'Ghoy', 
'Gaver', 'Gibecq', 'Ogy' en 'Robusta'. 

20 

1. 4. Besluiten in verband met de groei van de diverse klonen in de diverse populeta 

De meeste klonen bestendigen de groeitendens die werd waargenomen bij de 
observaties van 1979 en 1986. 

De ou~e handelsklonen en de relictklonen. 

In de drie populeta waar meerdere van deze klonen zijn aangeplant, vertonen 
vooral de handelsklonen 'Tardif de Champagne', 'Gelrica bruin' en 'Gelrica 
groen' een bevredigende volumeproduktie in vergelijking met 'Robusta'. 
'Tardif de Champagne' heeft bovendien een betere resistentie t.o.v. de blad
ziekten dan 'Robusta'. 'Gelrica' is echter omwille van stamvoetgebreken af te 
raden voor de praktijk. 

Ook de relictklonen 'Lommel421' en' Bocholt 3-3' behoren tot de betere 
klonen. Deze klonen vertonen ook een betere aanwas op het einde van de 
bedrijfstijd dan de referentiekloon; de houtkwaliteit van 'Bocholt 3-3' valt 
evenwel tegen. 

De groei van 'Harff en 'Neeroeteren' is te gering om deze klonen voor 
produktiedoeleinden in aanmerking te laten komen. 
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De volumeproduktie van de Italiaanse kloon 'I 214' is sterk afhankelijk van de 
standplaatsboniteit, maar kan op geschikte bodems na 23 jaar een volume 
bereiken dat nagenoeg het dubbele is dan dat van 'Robusta' . 

'Robusta' zelf vertoont over de standplaatsen een zeer gelijkmatige groei, die 
nochtans markant wordt overtroffen door de meeste van de hierna besproken 
klonen. De invloed van het verschijnen van een virulenter roestras, begin de 
jaren tachtig, is hier niet vreemd aan. 

De Euramerikaanse Unal-klonen. 

'Ghoy' blijft in de meest~ populeta (uitzondering Lemberge 1971) de beste groei 
en volumeproduktie vertonen. Mede door zijn dominante concurrentiepositie 
t.o.v. de andere klonen houdt hij op 22-23 jaar nog een hoog groeiritme aan. 
T.o.v. 'Robusta' loopt zijn volumemeerproduktie uit tot 85 o/o. 
Bovendien bereikt deze kloon op de vier besproken standplaatsen een vergelijk
bare omtrek, wat duidt op een grote plasticiteit wat groeiplaatseisen betreft. 

'Primo' behoort ook tot de betere klonen. Deze kloon bereikt gemiddeld een 
meerproduktie in volume t.o.v. 'Robusta' van 35 à 40 o/o; op de best aangepaste 
standplaatsen kan dit oplopen tot 77 o/o, waar hij zelfs 'Ghoy' kan overtreffen, 
doch deze meerproduktie zakt tot 12 o/o op minder geschikte bodems. 
Bij gebruik van deze veelEelovende kloon in produktieaanplantingen moet 
terdege rekening gehouden worden met deze standplaatsgevoeligheid. 

'Gaver' is een kloon met een gelijkmatige groei die meestal een meerproduktie 
biedt t.o.v. 'Robusta' van ca. 25 o/o. Waar evenwel zijn concurrentiepositie in het 
gedrang komt (populetum Lemberge), boet hij in aan omtrek en hoogte en 
vertoont een verminderde volumeproduktie. 

De kloon 'Gibecq' vertoont een omtrekgroei die goed vergelijkbaar is met 
'Robusta'. De hoogtegroei ligt evenwel gevoelig lager, wat resulteert in een 
volumeproduktie die steeds lager ligt dan de referentiekloon. 

'Ogy' beeft op 22-jarige leeftijd doorgaans een betere volumeproduktie dan 
'Robusta' (10 tot so o/o meer) . 

'Isières' is een veeleisende kloon op gebied van standplaatskeuze. Aldus kan zijn 
volume dat van 'Robusta' met 55 o/o overtreffen op geschikte bodems, maar 
anderszijds dit zelfs niet eens evenaren op onaangepaste standplaatsen. 

De gegevens bekomen in deze populeta bevestigen dat 'Ghoy' een zeer 
interessante kloon is om op de meest diverse standplaatsen een goede produktie 
te realiseren. Ook 'Gaver' vertoont dit gunstig soepel gedrag met een stabiele 
opbrengst. 
Daar waar de bodemeigenschappen het toelaten zullen de klonen 'Primo', 'Ogy' 
en 'Isières' een produktie garanderen die ruimschoots vergelijkbaar is met 
'Ghoy'. 
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2. Opbrengstniveau's (Soo-waarden) van de Euramerikaanse 

Unal-klonen en 'Robusta' in de betrokken populeta 

2. 1. De Soo-waarde 

De Soo-waarde is een maat voor het groei- of opbrengstniveau en wordt ook 
groeiboniteit of site-index genoemd. 
Deze Soo-waarde komt voor in het bekende groeimodel van Chapman
Richards: 
H = S. (1- e·o.T)P 
Hierin zijn a en ~ regressiecoëfficiënten, 

e het grondgetal van de natuurlijke logaritmen, 
H de hoogte bij een bepaalde leeftijd T (vanaf stek). 

Faber & Tiemens (1975) nemen in hun berekeningen bij het opstellen van de 
produktietabellen voor diverse oude handelsklonen een kloononafharlkelijke a 
en ~ waarde aan. Zij toonden immers aan dat er geen wezenlijk onderscheid 
naar cultlvar kon vastgesteld worden. 
Deze waarden zijn dan ook bij onze berekeningen gebruikt, namelijk 
a = 0,07437 en ~ = 1,67671. 
Voornoemde auteurs bekwamen voor de kloon 'Robusta' onder de Neder
landse groeiomstandigheden Soo-waarden die varieerden tussen 28 en 44· 
Bij het opstellen van de produktieniveaus voor 'Ghoy' en 'Beaupré' verkregen 
we voor 'Ghoy' een minimum waarde van 40 en een maximum waarde van 52, 

voor 'Beaupré' waren deze respektievelijk 52 en 6o. 
Het leek ons dan ook aangewezen de Soo-waarden te berekenen voor de klonen 
die voorkomen in de reeks zopas besproken populeta, speciaal dan ook voor 
'Robusta' , teneinde de produktieniveaus van de nieuwe klonen te kunnen 
vergelijken met deze van de tot voor kort meest aangeplante populierenkloon 
'Robusta' . 

2. 2. De resultaten 

Vermits we voor 'Robusta rood' en 'Robusta groen' en de Euramerikaanse 
Unal-klonen ook de hoogtegroei hebben gereconstrueerd aan de modelbomen 
met gemiddeld grondvlak konden we voor deze klonen in de diverse populeta 
eveneens de bijhorende Soo-waarden berekenen. 
Deze zijn weergegeven in tabel 8. De vermelde waarden zijn gemiddelden van 
de Soo-waarden berekend vanaf een leeftijd van zes jaar tot twintig jaar; voor 
de berekening van de site-index wordt steeds de leeftijd vanaf stek in acht 
genomen. · 

Uit deze tabel blijkt nu dat de Soo-waarden voor 'Robusta' (rood plus groen) in 
deze populeta schommelen tussen 40 en 50, zodat we mogen aannemen dat de 
produktieniveaus onder Belgische omstandigheden hoger liggen dan in 
Nederland. 
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POPULI!TUM 

Hainin 1969 

Grimminge 1969 

Overboelare 1971 

Gootrode 1971 

temberge 1971 

Overboelare 1972 

Minimale Soo 

Maximale Soo 

ROBUSTA ROBUSTA PRIMO GHOY GAVER GIBBCQ OGY ISIBRBS 

GROEN ROOD 

44·25 43.92 39.94 40.3 
45,10 44o35 42,91 42,11 

42,19 40.24 40.50 J8,]8 36.51 40,50 40,25 

44.54 42,47 41,69 41,62 35,18 40,73 46,07 

48.95 48,52 48.41 38.70 41,7J 47.55 52,U 

42,99 41,33 43,22 39,22 37,26 39.35 

42,19 43.92 40,24 40,50 38,7 35,18 w ,35 40,25 

48.95 44.35 48,52 48,41 42,91 42,11 47.55 52,12 

TABEL 8. Gemiddelde site-index met T van 6 tot 20 jaar (leeftijd vanaf stek) voor 
'Robusta' en de Euramerikaanse Unal-klonen in de onderzochte populeta. 

Bij de klonen 'Primo', 'Ghoy' en 'Ogy' schommelen de Soo-waarden eveneens 
tussen 40 en 50. Wat 'Ghoy' betreft stemt dit overeen met de produktieniveaus 
van de voorlopige produktietabellen, 'Primo' haalt in die tabellen een waarde 
tussen 32 en 52. 

'Isières' bereikt een iets hoger maximaal produktieniveau dan de voornoemde 
klonen, namelijk 52. 

De laagste Soo-waarden worden bereikt door de klonen 'Gaver' en 'Gibecq'. 
Bij 'Gaver' varieert de groeiboniteit tussen 38 en 43, bij 'Gibecq' tussen 35 en 43· 
Dit wordt eveneens weerspiegeld in de kleinere totale hoogte die deze klonen 
doorgaans bereiken in de populeta. 

2. 3. Besluit 

De produktieniveaus en de spreiding hiervan binnen de groep der onderzochte 
populeta verschillen niet sterk van kloon tot kloon. We kunnen twee groepen 
onderscheiden. 
Een eerste groep omvat 'Robusta', 'Primo', 'Ghoy', 'Ogy' en 'Isières'. Hun 
Soo-waarden schommelen tussen 40 en 50. 
Een tweede groep bevat de klonen 'Gaver' en 'Gibecq' met een site-index die 
varieert van 35 tot 43· 

Deze Soo-waarden geven de produktieniveaus aan voor een bepaalde kloon. 
De uiteindelijke volumeproduktie wordt naast dit produktieniveau ook bepaald 
door de relatieve grondvlakbijgroei (RGB), die kloonspecifiek is en ook 
afhankelijk is van de hoogte (Soo) en de plantafstand. Deze RGB is echter niet 
zonder meer uit de gegevens van de populeta af te leiden. 

Bij een vergelijking van de produktiemogelijkheden van de nieuwe klonen met 
de oude handelsklonen, in casu 'Robusta', dient er bovendien rekening mee 
gehouden te worden dat de opbrengstniveaus van deze kloon in ons land hoger 
liggen dan aangegeven door Faber & Thiemens onder Nederlandse omstandig
heden. 
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3. Uitvalgevoeligheid van de beschouwde klonen 

KLOON 

Oude handelsklonen 

Lokale klonen 

De hevige voorjaarsstormen van 1990 en 1991 hebben ook in de gevolgde 
populeta lelijk huisgehouden. Het oorspronkelijk stamtal werd daardoor soms 
fel verminderd. Maar ook de uitval bij planting heeft bij heel wat klonen de 
uiteindelijk in dit rapport verwerkte aantal bomen beïnvloed. 
Een overzicht per kloon is samengebracht in tabel 9· Hierbij werden alle 
bomen, betrokken bij deze studie, beschouwd. Er werd geen rekening 
gehouden met eventuele randbomen, die omwille van hun positie niet 
representatief zijn voor groeiinterpretaties en eventueel windgevoeligheid. 

AANTAL AANTAL OORZAKEN VAN UITVAL 

GEPLANT UITVAL 

NIET STORM 

N N AANGESLAGEN 

Gelrica bruin 26 13 8 

Gelrica groen 27 10 

Harff 27 2 0 2 

Neeroeteren 28 7 2 

Robusta groen 26 0 

Robusta rood 28 4 0 4 

TD Champagne 28 0 

I 214 26 10 0 

Lommel 28 6 2 4 

Bocholt 28 10 0 10 

272 68 14 54 

Gaver ss 6 

Gibecq 60 

Primo 26 2 

Ghoy 33 0 

Ogy 34 4 
Isières 26 3 

237 20 7 13 

TABEL 9. Uitval bij de onderzochte klonen: frequentie en oorzaken. 

Tabel1o geeft per populetum meer detail over de stormschade. 
In deze tabellen valt onmiddellijk het verschil in tendens tot uitval op tussen de 
oude handelsklonen en de lokale klonen ( 68 bomen op 272) enerzijds en de 
Unal-klonen (20 bomen op 237) anderzijds. 
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TOTAAL STORMSCHADE PER POPULBTUM TOTAAL 

AANTAL GRIMMINGE HAININ LOMMEL STORM-

KLOON GEPLANT 1969 1969 1969 SCHADE 

Oude handelsklonen 

Gelrica bruin 

Gelrica groen 

Harff 

Neeroeteren 

Robusta groen 

Robusta rood 

TD Champagne 

26 

27 

27 

28 

26 

28 

28 

0 

0 

0 8 

0 2 

2 

4 

0 

Lokale klonen 

Som 

KLOON 

Robusta groen 

Gaver 

Gibecq 

Primo 

Ghoy 

Ogy 
Isières 

I 214 

Som 

Lommel 

Bocholt 

28 

28 

246 

TOTAAL 

AANTAL 

GEPLANT 

32 

32 

33 
26 

33 
34 
26 

26 

242 

2 

10 

GONTRODE 

19]1 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

4 4 
12 22 

STORMSCHADE PRR POPUL.ETUM 

OVI!RBOELARE LBM BERGB OVERBOBLARB 

19]1 1971 1972 

0 2 0 

0 0 0 

0 

0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

2 

4 7 0 

TABEL 10. Storrnschade (1990-1991) in de onderzochte populeta. 

De oude handelsklonen en lokale klonen 

4 
10 

44 

TOTAAL 

STORM-

SCHADI! 

0 

4 
0 

17 

Hoewel deze reeks klonen gekenmerkt wordt door een hoge uitval, blijken 
bepaalde klonen onder hen toch minder gevoelig te zijn voor problemen bij de 
aanplanting en voor windworp, nl. 'Tardif de Champagne' en 'Harff, waarbij 
deze laatste evenwel een te geringe groeikracht vertoont. Een mogelijke 
verklaring voor dit laatste fenomeen kan dan ook gezocht worden in het feit dat 
kleine kronen minder wind vangen. 

Van 'Gelrica bruin' is tot de helft van de bomen gesneuveld, vooral ten gevolge 
van de stormen, maar ook vanwege het slecht aanslaan. Opmerkelijk is wel dat 
deze kloon in het Populeturn Hainin 1969 praktisch niet onder de storm heeft 
geleden, terwijl in de andere populeta de schade veel groter was voor deze 
kloon. 
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Nochtans is het globale stormschadeniveau in Hainin vergelijkbaar met 
Grimminge. In Lommelligt dit gevoelig hoger. Dit laatste is te verklaren door 
de geringe bewortelbare bodemdiepte; immers de Ap-horizont rust hier op 20 à 
50 cm diepte op een moeilijk doorwortelbare zandige ondergrond. 

Ook de kloon 'I 214' vertoont zware uitval, zowel veroorzaakt door problemen 
bij het aanslaan als door de wind, vooral te Overboelare 1971, waar hij ook nog 
het zwakste groeit. 

De hoge uitval bij 'Bocholt 3-3' (36 o/o) is volledig toe te schrijven aan storm
schade. 

In dezelfde grootteorde situeert zich de uitval bij 'Gelrica groen'. Bij deze kloon 
is dit nochtans evenzeer te wijten aan slecht aanslaan als aan storm. 

'Regenerata van Neeroeteren' en 'Lommel' vertonen een matig hoge uitval van 
20 à 25 o/o, vooral toe te schrijven aan stormschade. 

De uitval bij 'Robusta groen' en 'Robusta rood' bedraagt 15 à 20 o/o; deze klonen 
vertonen nochtans geen uitval bij planting. 

De Unal-klonen 

Deze reeks klonen vertoont in vergelijking met de vroeger aangeplante klonen 
minder uitval. 

Problemen bij het aanslaan na planting blijken niet belangrijk te zijn. Alleen 
'Isières' vraagt wat meer zorg bij de planting en in de keuze van de standplaats. 

Voor de klonen 'Ogy' en 'Gibecq' werd iets meer stormschade vastgesteld dan 
bij 'Primo'. 

Opvallend is dat de kloon 'Ghoy' helemaal geen uitval vertoont, noch bij aan
planting, noch door storm. 

De betere standplaats te Lcmberge 1971 komt ook hier tot uitdrukking door een 
lager uitvalpercentage dan te Overboelare en Gontrode 1971. Deze geringere 
uitval is nochtans grotendeels toe te wijzen aan het ontbreken van enig verlies 
door niet aanslaan van het plantmateriaal. 

Overboelare 1972 scoort nog beter: twintig jaar na aanplanting staan nog alle 
Unal-klonen overeind. 
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Samenvatting 

In zeven populeta van de Nationale Populierencommissie werd de groei van 
enkele oude handelsklonen, relictklonen en de Euramerikaanse Unal-klonen 
bestudeerd. 
In deze onderlinge vergelijking werd steeds de kloon 'Robusta' als referentie
kloon gehanteerd. 
Op elke standplaats werd een bodemkarakterisatie uitgevoerd aan de hand van 
boringen of profielkuilen. 

Wat betreft de oude handelsklonen en de relictklonen, vertonen 'Tardif de 
Champagne' en 'Gelrica' een produktie die vergelijkbaar is met die behaald door 
'Robusta' . Nochtans is 'Gelrica' zeker af te raden wegens het voorkomen van 
stamvoetgebreken. 
'Lommel421' en 'Bocholt 3-3' realiseren zelfs een hogere aanwas dan de refe
rentiekloon. 
Door hun geringere groeikracht behoren de klonen 'Harff en 'Neeroeteren' tot 
de minst interessante klonen. 
De volumeproduktie van 'I 214' kan de helft tot het dubbele van die van 
'Robusta' bedragen; deze kloon stelt evenwel hoge eisen aan de standplaats
boniteit. 
Onder de Unal-klonen behoren 'Ghoy' en 'Gaver' tot de meest beloftevolle 
klonen met een hoge plasticiteit t.o.v. de standplaats. 'Ghoy' is een kloon met 
een dominant concurrentiegedrag die vlot een volumemeerproduktie van 85 o/o 
t.o.v. 'Robusta' bereikt. Waar 'Gaver' niet in de verdrukking komt door concur
rentie, overtreft hij de produktie van 'Robusta' met ongeveer 25 o/o. 
De klonen 'Primo', 'Ogy' en 'Isières' geven zeer bevredigende resultaten 
(35 à 55 o/o) op bodems met optimale standplaatseigenschappen, de groei kan 
echter tegenvallen op onaangepaste standplaatsen. 
De combinatie van een matige omtrekgroei en lagere hoogtegroei resulteert voor 
de kloon 'Gibecq' steeds in een volumeproduktie beneden die van 'Robusta'. 
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De groeiboniteit ofSoo-waarde (asymptotische waarde van de hoogte) is een 
maat voor het groei- of opbrengstniveau. Bij 'Robusta' en de Euramerikaanse 
Unal-klonen kunnen we twee groepen onderscheiden. 
Een eerste groep omvat 'Robusta', 'Primo', 'Ghoy' en 'Isières', met een 
site-index die varieert tussen 40 en 50. 
Een tweede groep bevat de klonen 'Gaver' en 'Gibecq' wiens Soo-waarde 
schommelt tussen 35 en 43· 

De hevige voorjaarsstormen van 1990 en 1991 hebben heel wat populieren
bestanden, waaronder ook de besproken populeta, geteisterd. Dit biedt de 
gelegenheid om de windgevoeligheid van de diverse klonen te onderzoeken. 
Bij de oude handelsklonen en de relictklonen blijken 'Tardif de Champagne' en 
'Harff vrij windbestendig te zijn. Daarentegen vertonen 'Neeroeteren', 
'Robusta', 'I 214' en 'Lommel' , maar vooral 'Gelrica' en 'Bocholt' een hoge 
windgevoeligheid. 
Hier kan vermeld worden dat voornamelijk 'Gelrica' ook uitval kan vertonen 
door niet aan té. slaan bij de planting. 
Globaal gezien vertonen de Euramerikaanse Unal-klonen een lagere wind
gevoelighl!id in vergelijking met boven vermelde klonen. 
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Résumé 

La croissance de quelques anciens dones commercialisés et dones relictes a été 
suivie, en comparaison avec la production des clones Unal euraméricains, 
plantés dans sept populeta de la Commission Nationale du Peuplier Beige. 
Le clone 'Robusta' a été choisi comme référence. 

En ce qui concerne les vieux clones et les clones relictes, 'Tardif de Champagne' 
et 'Gelrica' ont des possibilités de production camparabie au clone 'Robusta'. 
Cependant il est à déconseiller de planter Ie 'Gelrica' à cause de graves défauts de 
la base du tronc. 
Les clones 'Lommel412' et 'Bochoit 3-3' réalisent même un accroissement plus 
éievé que 'Robusta'. 
La croissance lente de 'Harff et de 'Neeroeteren' rend ces clones pas du tout 
intéressants. 
Dans les stations optimales, Ie clone 'I 214' peut atteindre une production 
en volume bois qui est Ie double du 'Robusta'; par contre dans les stations 
médiocres ou défavorables, Ie ' I 214' n'atteint même pas la production du clone 
de référence. 

D'autre part parmi les clones Unal, Ie 'Ghoy' et Ie 'Gaver' se distinguent de façon 
prometteuse par une adaptation remarquablement plastique à la station . 
Le 'Ghoy' est un clone à caractère dominant dont la production a pour résultat 
un volume de 85 o/o supérieur à celui de 'Robusta'. 
Là ou Ie 'Gaver' n'est pas dominé, il surpasse la production de 'Robusta' avec 25 o/o. 
Les clones 'Primo' , 'Ogy' et 'Isières' donnent des résultats très satisfaisants 
(35 à 55 o/o) dans les milieux optimaux. Cependant la croissance de ces clones 
peut être désillusoire dans les stations moins favorables. 
La combinaison d'un accroissement en circonférence médiocre et une croissance 
en hauteur moins élevée, résulte pour Ie clone 'Gibecq' dans une production en 
volume bois inférieur à 'Robusta'. 
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La bonité de la station ou Ie 'site-index' ( Soo, indicant la valeur asymptothique 
de la hauteur) est une mesure du niveau de production réalisable dans une sta
tion donnée. 
On peut distinguer deux groupes parmi les clones euraméricaines et Ie 
'Robusta'. 
Lepremier groupe se compose des clones 'Robusta', 'Primo', 'Ghoy' et 'Isières' 
avec une bonité entre 40 et 50. 
Le deuxième groupe contient les clones 'Gaver' et 'Gibecq' qui ont un 'site
index' entre 35 et 43· 

Les tempêtes du printemps de 1990 et 1991 oot ravagé beaucoup de plantations 
de peupliers, entre autre les populeta mentionnés. Ceci offre !'occasion d'exa
miner la sensibilité au vent des différents clones . 
Parrni les vieuxcloneset les clones relictes, 'Tardif de Champagne' et 'Harff 
resistent bien au vent. 
Au contraire les clones 'Neeroeteren', 'Robusta', 'I 214' et 'Lommel', mais sur
tout 'Gelrica' et -'Bocholt' sont très sensibles. 
Le 'Gelrica' en outre démontre un taux d'échec élevé lors de la plantation. 
Globalement les clones euraméricaines sont plus resistants à la tempête. 
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Summary 

The growth data of some former commercial clones and relict clones have 
been studled inseven populeta of the Belgian National Poplar Commission, 
in comparison with the Euramericana Unal-clones. 
The clone 'Robusta' was used as reference. 
A soil survey was made in each plot, based on a profile pit or by augering. 

Concerning the former commercial clones and relict clones, 'Tardif de 
Champagne' and 'Gelrica' equal the volume of 'Robusta'. However 'Gelrica' is 
too often liable to 'flooting ' symptoms at the stembase, which makes this clone 
not suitable. 
'Lommel 421' and 'Bocholt 3-3' even surpass the growth of the reference clone. 
The clones 'Harff and 'Neeroeteren' are among the least interesting dones due 
to their poor growth. 
The yield level of 'I 214' can reach twice that of 'Robusta' provided a high soil 
fertility. The production of'I 214' doesn't even equal that of'Robusta' on less 
favourable sites. 
Among the Euramericana Unal-dones 'Ghoy' and 'Gaver' certainly belong to 
the most promising clones , because of their high adaptability to the site. 
'Ghoy', withits rather dominant nature, can reach a volume oft85 o/o as 
compared with that of 'Robusta' . 
If 'Gaver' can grow without suppression, it surpasses the volume of 'Robusta' 
with 25 o/o. 
The clones 'Primo', 'Ogy' and 'Isières' can give satisfactory yields (35 à 55 o/o in 
comparison with 'Robusta') on suftleient fertile soil. However their growth may 
disappoint when they are planted on less adapted sites. 
As for 'Gibecq', the combination of a moderate girth growth and a lower height 
growth results in a volume that never reaches that of the reference clone. 
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The site-index or Soo-value (asymptotic value ofheight) is a good measure of 
the yield possibilities of a site. 
'Robusta' and the Euramericana Unal-clones can be divided into two groups. 
The first group consists of'Robusta', 'Primo', 'Ghoy' and 'Isières', with a site
index between 40 and 50. 
The other group contains 'Gaver' and 'Gibecq', whose site-index is situated 
between 35 and 43· 

The violentstormsin spring 1990 and 1991 have damaged many plantations of 
poplar, including the populeta here mentioned. They gave us the opportunity 
to examine the sensitivity of these do nes to wind. 
Among the former commercial clones and relict clones, 'Tardif de Champagne' 
and 'Harff' seem rather resistent to windthrow. On the other side 
'Neeroeteren', 'Robusta ', 'I 214' and 'Lommel', but especially 'Gelrica' and 
'Bocholt' are very suspectible to storm. 
Moreover 'Gelrica' shows a high fall oüt after planting. 
Roughly, all Euramericana Unal-clones show a higher wind resistance in com
parison with the clones mentioned above. 
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Windval in het popweturn Grimminge 1969. 
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Windval in het populetum Grimminge 1969. 
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