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Acacia decurrens W i 11 d. var, mollis B e n t h . (syn. A.
mollissima W a l l d , ) , de Black Wattle van Australië, is in
Nederlandsch-Indië, aanvankelijk op hooggelegen ondernemingen (thee en kina) aangeplant als schaduwboom en grondverbeteraar, doch weldra ook door het Boschwezen *) voor
herbebossching van hooggelegen terreinen (meer dan 1.000
'meter boven zee.). Daarbij beoogt het Boschwezen tevens de
winning van dén bast als looimiddel en van het hout voor
brandhout en houtskool. Voor de zooeven genoemde ondernemingen komt de waarde als brandhout in de drogers in de
eerste plaats 2 ).
.
.
Vooral in de bergen op Java heeft het Boschwezen de
laatste jaren groote uitbreiding, aan de Acacia-cultuur gegeven en aldaar in het tijdvak 1933 t/m 1938 aangelegd 6.304 ha,
als volgt over het eiland verdeeld :
West-Java
3.117 ha
Midden-Java ( . . . . . . . . ,
891 ha
Oost-Java
2.296 ha. .
De grootste waarde als looimiddel heeft de bgst (in den
handel bekend als de acacia-, wattle- of mimosa-bast, looistofgehalte gem. 35 % ) na 6—8 j a a r ; de boom wordt dan
geveld om de bast te kunnen inzamelen. De op Java gewonnen bast vindt allereerst afzet bij de eigen leder-industrie,
doch met de toenemende productie heeft sinds 1936 ook
uitvoer plaats kunnen vinden, aanvankelijk riaar Japan, daarna
naar Nederland 4 ) . Ter aanduiding van de herkomst is daarbij
voor Europa de benaming „Java wattle-bast" ingevoerd. De
*) Tevens Bericht van de Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal
Instituut No. 185.
" •
Ch. C o s t e r , „De bcteekenis van de cultuur van Acacia decurrens
in Nederlandsch-Indië", Tectona 32, 368 (1939), met verwijzing naar
de vroegere publicaties van het Boschwezen.
2
) L. G . ' d e n B e r g e i , ..Iets over het hcxut van Acacia decurrens",
Arch. Theecultuur 'Nederl. Indië 2, 285 (1928).
3
) Versl. 1938 Dienst Boschwezen Nederl. Indië, 46.
W . S p o o n , ,,Java wattle-bast op de Europeesche markt" (Ber.
Afd. Handelsmuseum 137), ook verschenen in Ind. Mercuur 62, 409
(1939) en Bergcultures 13 (II). 1013 (1939) ; „Inlichtingen en Onderzoekingen Afd. Handelsmuseum 1939". 36 (Meded. Afd. Handelsmuseum 21).
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bastreepen worden na drogen in stukjes van ongeveer 5 cm
gehakt, die goed droog moeten zijn alvorens zij, ten behoeve
van den export, in balen geperst worden (z.g, chopped and
pressed bark), de vorm van aflevering in het voornaamste
productie-gebied; Zuid 7 Afrika, vooral Natal. W a t dié productie-gebieden aangaat, is het merkwaardig, dat de Wattle
in zijn vaderland niet in cultuur is genomen — toen Australië
nog bast uitvoerde was die afkomstig van in het wild gegroeide boomen
doch wel daarbuiten, eerst in Zuid-Afrika
(Natal), daarna in OostrAfrika (Kenya) en thans ook in
Nederlandsch-Indië. - v
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Behalve bij den eindkap van den'aanplant worden bij de
noodzakelijke dunningen van het tweede jaar af regelmatig
stammen weggekapt. Van dat dunningshout heeft de bast in
het algemeen nog niet die waarde ;als Iooimiddel,: welke hij
op Iateren Jeeftijd van den boom bezit. Er is daarom van den
beginne af gezocht naar,toepassingsmogelijkheden voor het
dunnings/zouf, die gevonden werden in de papierbereiding en
in de houtverkoling. Acacia dècurrens is een loofhoutboom,
de vezel ervan is dus in het algemeen kort.xBij. het onderzoek,
dat sinds 1937 voor rekening van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch-Indië en met medewerking van de
Afdeeling Handelsmuseüm van het Koloniaal Jnstituut te
Delft in het Laboratorium voor Technische Botanie van de
Technische Hoogeschool plaats vindt naar de'geschiktheid
van Indische houtsoorten voor de bereiding van papier en
kunstzijde, is nu gebleken, dat 'van de 12 onderzochte loofhoutsoorten, het hout van A. decurfens nog het meeste voor
de papierfabricage geschikt is tê achten 5 in dier voege, dat
de cellulose of celstoE ervan in aanmerking komt voor bijmenging in naaldhoutcellulose (ter verhooging van de ondoorschijnendheid'of het opdikkend vermogen van het papier).
Een dergelijk resultaat, als waartoe men ook reeds in ZuidAf rika N was gekomen G ). V ' r
'
Aan den anderen kant heeft het Boschbouwproefstation te'
Buitenzorg vastgesteld, dat het hout van " A. decurrens," in
tegenstelling met dè meeste tropische houtsoorten, bij verkoling een goede opbrengst aan azijnzuur geeft, zooals reedseerder door het Imperial Institute .te Londen aan hout uit
Natal en Kenya waargenomen 7 ). H. '• E. W o 1 f f v o n
W i i l f i n Cf heeft dan ook in zijn voordracht op het Houtvèsterscongres te Bandoeng in Mei 1939 8 ) "een krachtig pleidooi gehouden voor de retort-verkoling van' het acacia-hout,
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') Versl. 1938 Dienst Boschwézen Nederl. Indië, 29.
) Bul!. ,Imp. Inst. 27, 178 (1929) en E, F. E n g l i s h .
studies of pulping South African hardwoods", South
•• 26, 296 (1929).
'
7
) Buil. Imp. Inst. 14, 570 (1916) en 27, 180 (1929).
8
) Tectona 32, 614 (1939), in. het bijzonder 636. - •
r

B

.,
. ' • 4'
„Experimenta!
African J. Scl.
; >
'
<r V
••'•

