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In de periode 1986-1994 bestond het plantsoen dat jaarlijks keuring voor verkoop werd
u*gJboa"n voor 30 à 35 Yo uítde kloon 'Beaupré' en voor 20 à25 % uit 'Ghoy'' Dit
o/o vande kappingen uit deze klonen zullen
betekent dat tussen 2000 en 2020 zowat 50 à 60
(15 à 35 yo)'
bestaan.. In vermelde periode werd ook veel 'Boelare' ter keuring aangeboden
doch het gtoeiverloopvan deze kloon vertoont veel analogie met deze van'Beaupré''
Vandaar dat het ons opportuun leek voor 'Ghoy' en'Beaupré' nieuwe en accuratere
opbrengsttabellen ter beschikking te stellen-

in 1gg0 ontwikkelde het station voor Populierenteelt van Geraardsbergen voorlopige
R,
opbrengsttabellen voor de Unal-klonen 'Primo', 'Ghoy', 'Gaver' en 'Beaupré' (Goossens
op
gebaseerd
V. Steenackers en J. Van Slycken). Voor 'Ghoy' en 'Beaupré' waren zij
metingen verricht in ptantingen met een maximale leeftijd van l9 jaar.
In l99l en 1993 werd de dataset uitgebreid met meerdere proefvlakken en nieuwe

Reeds

groeimeting ery zndatvoorliggende opbrengsttabellen opgebouwd zijn aat de hand van
productiegegevens van bestanden tot marimaal 25 jaar oud'

2. MATERIAAL EN METHODEN
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2.1. De proefpercelen
De groei van de kloon 'Beaupré' werd gevolgd in 3 monoklonale plantingen en in 6
posUonAe plantingen, in menging met één of meerdere van de overige interamerikaanse
klonen'Boelare','IJnal','Raspalje' en'Hurutegem'.
aanplantingen ter beschikking waarin
Voor de kloon'Ghoy' waren
uitgezet, die voldoen aan de vooropgestelde
proefvlakken van 25 bomen
bodern, vegetatie en reliëf.
homo geniteitscriteria zoals
8 m in vierkantsverband.
In alle plantingen bedroeg de
populierenstreken van België (figuur 1)
voornaamste
de
in
De proefulakken liggen
gegeven van de variatie in leeftijd, textuut, hoogste en laagste
In tabel I wordt een
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Tabel 1.: Leeftijd, textuur, hoogste en laagste grondwaterstand van de proefrlakken.

KLOON LEEX'TIJI) TEXTUUR
(in jaren)
Ghoy

75 -25

zandige klei

IIOOGSTE
GROI\D}VATER
STAND (in cm)

LAAGSTE
GRONDWATER
STAI\D (in cm)

0-33

50 - >300

0-12

42 - 150

lichte klei
lemige klei

klei
zeer zware klei

(
Beaupré

t7 -23

lichte zandleem
zandleem
m,raaÍ zandleem
leem
lichte klei
lemige klei

klei
zware leem
za^ÍaÍe zandleem
zand
kleiig zand

2.2.De metingen
Van de meeste proefpercelen is de omtrek gekend vanaf een leeft[id van 3 jaar. Waar metingen
ontbrake& zlin die gereconstrueerd aan de hand van boorspanen.
Op basis van de omtrekgegevens werden in elk proefperceel 3 of 5 modelbomen (met een
gemiddeld grondvlak) geselecteerd. Aan deze bomen werden de hoogte, de hoogtegroei door
terugmeten van de takkransen en het volume bepaald aan de hand van de Telerelascoop van
Bitterlich. In alle plantingen zijn minirnaal 2 meetsessies uitgevoerd, met een tussentijd van 3 à

6 jnr.

2.3. De opbrengsttabellen
De methode voor de constructie van de tabellen is gebaseerd op het werk van Faber en
Tiemens (1975). Het was evenwel noodzakelijk enkele belangr{ike aanpassingen door te
voeren, vooral wat betreft de beschríliving van de jeugdgrooi. Door de aanzienlijke uitbreiding
van de dataset was het nu wel mogelijk om kloon-specifieke parameters te berekerten, wat niet
het geval wÍts vooÍ de eerste productietabellen.

2.3.1. De productieklassen
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Uitgaande van de diameter en de hoogte kan het spilhoutvolume berekend worden, zijnde het
volume van de stam van de voet tot de top van de boom.
Daartoe werd de formule van Schumacher en Hall (1933) gebruikt:
In (V)

:

b1' ln (D) + b2' ln ( H ) +

b3

met br, bz en b: regressiecoëfficiënten, V het spilvolume, D de diameter en H de hoogte.
Ook hier werden voor de onderzochte klonen kloon-specifieke parameters berekend.

2.3 .4. Het

I

werkhoutvolume

De hoeveelheid verkoopbaar hout, het werkhoutvolume, hangt af van de gestelde
aftopdiameter.
Voor een aftopdiameter van 30 cm voldoet de formule van Honer (1967), die een
reductiefactor Y ontwikkelde waannee het spilhoutvolume moet vermenigvuldigd worden om
het werkhoutvolume te verkrijgen:

Y

:

1.019553 - 0.350035 . X - 0.550630 . X2

met X

: (aftopdiameter/diameter

1.3

.)2

Het toepassingsbereik van deze omrekeningsfactor wordt evenwel beperkt door het verloop
van de parabool, waarbij volgende voorwaarde moet vervuld z[in:
aftopdiameter > 0,23. diametoÍ r.rm
Populieren halen gemat&elijk omtrekken die 2 meter benaderen zadat de formule van Honer
geen berekeningen van werkhoutvolurre bli aftopdiameter 10 cmtoeliet.
Dik (1990) verhielp dit met volgende aangepaste correctiefactor:

Y = 0.999801 - 0.28646' X - 0.55770,X2
die deze berekeningen nu wel mogelijk maakt. De reductiefactor voorgesteld door Dik werd
dan ook toegepast voor aftopdiameter l0 crn
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3. RESULTATEN EN CONCLUSIES
De verwerking van de dataset volgens bovenstaande methodes leidde tot de kloon-specifieke
coëfficiënten (tabel2).

Tabel 2: Kloon-specifieke coëfficiënten

Ghoy

o

p

al

a2

L3

b1

b2

b3

0.07437

t.67671

-0.09635

2.46564

-0.09050

1.19415

1.66889

-2.77931

-0.29013 1.94732

t.04ll2

-3.48926

Beaupré 0.08s76

r.79478 -0.10536 2.93484

t
Op basis hiervan werden de productietabellen opgesteld (zie bdlage).
Zij bieden voor beide klonen een productieschating van spilhout- en werkhoutvolume
(aftopdiameter l0 en 30 cm) op verschillende standplaatsboniteiten
De coherentie tussen de gegevens uit de tabellen en de reele metingen ziin bevredigend te
noefiren.
Het voorspellen van de toekomstige productie van bestaande plantingen d.nrv. deze
productietabellen dient uiteraard met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Immers deze
tabellen hebben een modelmatige opbouw, die geen rekening houdt met klimatologische
variaties en wijzigingen in standplaatsfactoren die tfrdens de reële levensloop van een
aanplanting kunnen optreden.
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: site-index of boniteitsklasse
: bestandsleeft{d, leeftijd vanaf stek
: gemiddelde bestandshoogle in m
: stamtal per ha
: bestandsgrondvlak per ha in m2
: gemiddelde diarneter of omtrek op 1.3 m in m
: spilhoutvolume per ha in m3
: werkhoutvolume per ha in m3 voor een aftopdiameter van 10 cm
= werkhoutvolume per ha in m3 voor een aftopdiameter van 30 cm
gemiddelde jaarlijkse spilvolume-aanwas in m3/hajaar
gemiddelde jaarlijkse werkhoutvolume-aanwas in m3/hajiur voor een
aftopdiameter van l0 cm
: gemiddelde jaarlijkse werkhoutvolume-aanwas in m3/hajÍur voor een
aftopdiameter van 30 cm

:
:

Met de kennis van de leeftijd en de gemiddelde hoogte van een populierenbestand, kan de siteindex van de planting opgezocht worden. De bijhorende tabel laat toe de verdere evolutie van
het productievermogen van de planting afte leiden.

