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D E V E R E D E L I N G IN D E B O S B O U W IN N E D E R L A N D
Ter inleiding.
In het wetenschappelijk onderzoek in ons land neemt de veredeling
een belangrijke plaats in ; zij is één van de middelen om een verhoging
van de produktiviteit van onze bosgronden te bereiken. Daar dit onderzoek thans zo ver gevorderd is, dat de bosbouwpractijk in aanraking komt
met de practische resultaten van dit onderzoek — gebruik van veredeld
zaad en plantsoen — heeft de Studiekring op 28 februari 1957 te Oosterbeek een bijeenkomst gewijd aan de veredeling in de bosbouw, enerzijds
met als doel de bosbouwpractijk op de hoogte te stellen van de resultaten
van het onderzoek, anderzijds echter, omdat een discussie over de verschillende facetten van het veredelingswerk, bevruchtend kan werken op
de voortzetting van het onderzoek.
In een achttal voordrachten is getracht de veredeling in de bosbouw,
zowel in de breedte als in de diepte, te behandelen. Deze voodrachten
en de discussies daarover verschijnen in druk in het Nederlandsch Boschbouw Tijdschrift. Gezien de omvang van de geboden stof, zal dit in twee
gedeelten moeten geschieden ; het eerste gedeelte is in dit nummer van
het tijdschrift opgenomen, het tweede gedeelte en de discussie zullen in
het volgende nummer verschijnen.
De Studiekringcommissie spreekt de wens uit, dat de voordrachten
verhelderend gewerkt mogen hebben voor hen die in de practijk van de
bosbouw werkzaam zijn en binnen afzienbare tijd met veredeld zaad en
plantsoen te maken zullen krijgen en dat de discussies een stimulans
mogen zijn geweest voor de onderzoekers. Het doel van de Studiekring
van de Nederlandsche Boschbouw Vereeniging zal dan op juiste wijze
zijn nagestreefd.
De Studiekringcommissie.

The eight articles in this and the following issue of the „Nederlandsch
Boschbouw Tijdschrift" are the contributions and discussions on the
subject "forest tree improvement in the Netherlands" dealt with in a
meeting with1 discussions organised by the "Studycircle of the Netherlands Forestry Society". O f each paper a summary in English is given.

