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.. Th~;;s iets" naders over de' mogelijkheden die verWacht
mogen worden van de bewuste toepassing van 'kruising.
Kruising tussch,en twee botanische soorten van boschboomen
is op zich j zdf een veel voorkomend verschijnsel. Wellicht
een nog veel sterker voorkomend verschijnsel dan in
't algemeen wel 'gedacht wordt, zooals weer eens zeer sterk
blijkt uit een uiterst recente publicatie van Cockayne in het
Finsche eereboek voor Cajander. (Waarover straks nog iets
nader.)
.
Er waren en zijn reeds een. groot' aantal natuurlijke en
kunstmatige kruisingsprodukten van boschboomen bekepd.
De oudst-bekende kunstmatige; zijn waarschijnlijk die van
Klotzsch, (Duitschland). Reeds in 1845 verwekte deze kruisingsprodukten tlisschen: Pinus ,silvestris X P. austriaca; Quercus
robur X Q.' sessiliflora; Alnus glutinosa X A: incana,; Ulmus
nitens X U. pedunculata.
',Prof. Henry (Dublin), o,a .. voerde en voert vele kunstmatige
kruisingen uit tusschen de soorten' van Alnus. Fraxinus, Ulmus,'
.
", " "
Larix, Chamaecyparis, Populus, Quercus;'
Algemeen bekend zijn verder nog hybriden ttlsscheil'Soorten
van Salix, Abies, Platanlis. Pin us, e.a."'"
Hieronder 'zijn er verscheidene I die' een·1 a"artwinst, soms een
. zeer 'kostbare aanWinst: zijn voor den meÎlsch; hetzij wegens
buitengewoon' snelle groei; hetzij wegens bijzondere eigenschappen van het hout, weerstand tegen aantastingen, of in
andere opzichten.
Eenige der belangrijkste' en ,meest bekende kruisingsprodukten
mogen hier nog nader genoemd worden.
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'Larix eurolepis = L. europea x L. leptolepis. De beroemde Dunkeld lork. Groeit zeer snel. en. is weerstandskrachtig tegen insecten en zwammen.
,
Pinus sondereggi = P. palustris X P táeda rf.,
Popul"s eugenei = P. nigra italica X P. deltoides. de
Noorweegsche of Carolina populier. Groeit ,zeer snel.
doch blijkt in Amerika onderhevig te zijn aan kanker~

aantasting.

..

d. Salix coerulea. Waarschijnlijk S. alba X S. fragilis. Het
hout brengt fabelachtige prijzen op VOor cricket-bats.
e. Platanus acerifolia, waarschijnlijk een kruising' tusschen
. een Europeesche en een Amerikaansche soort. Zeer
, krachtiggroeiend en bestand tegen droogte. Wordt thans
in alle steden van Europa bij voorkeur geplant.
f. Ulmus glabra X U montana. De Huntington-iep. In een
aanplant in Engeland met ± 40 andere iepen groeide
deze 2 X zoo snel als zijn naaste concurrent.
,
"
l'
g. Quercus eerri. X Q. suber 0 , de Lucotnbe-eik. Is bilitengewoon groeikrachtig.
h. De hybriden van Juglans door B u rba n k, en ook wel
'natuurlijke vermoedelijke hybdden, Waarvan sommige
reusachtige afmetingen en buitengewoon snelle groei ver, toonen. Qe Californische inheemsche noot, Juglans Ca'lifornica vormt met Juglans nigra een hybride, door
Bu rbank gedoopt "Royal Walnut", welke een fenome-'
naaI snelle groei vertoont.
,J. ,Catalpa bignonioides X C. Kaempferi geeft hybridèn
die sneller' groeien dan de ouders, en ook in nog andere
L'
,opzichten de ouders overtreffen.
Uit de voorgaande opsomming blijkt dUidelijk het ver,schijnsel dat''I(an oudsher ,door ,de biologen vastgesteld· is,
nl. dat het kruisingsprodukt tusschen twee soorten, dierlijk
of plantaardig, vaak een veel krachtiger groei vertoont dan
de ouders. "
.
,','
En aangezien deze tijd in verhoogde mate den eisch stelt
van grootere produktie in denzelfden tijd, zal zeer" zeker de
, boschbouw niet mogen en' kunnen achterblijven in het pogen
.
':
',"
" aan dezen eisch te voldoen.
Naast selecteer!"nde arbeid zal zeer zeker aan de toepassing
van kruising een toenemende mate van, belangrijkheid toegekend moeten worden, teneinde de boschhouw econ~misch
, mee tekllnnen doen gaan met' zijn tijd. ,
• ",
''
. Alle.rwege is."meil dan, ook_ reeds ~ eveneens ,met ,werk in
deze richting aan den gang.
Krilchtens het algemèert te constateeren verschijnsel zullen
f
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'ïn'h~ofdzaak' dus resultaten in den zin van 'snelléren groei
slechts"'verwacht 'mogen' worden' van kruisingen tusschen
"" '
soorten van een geslacht. ,'.
Kruising van verder verwante eenheden is zeer moeilijk .
.' Tusschen geslachten is zij reeds uiterst zeldzaam. Een voor;: beeld is,Sorbus >< Pirus. (Hoewel 'dit geen, sterk voorbeeld
i~, ,omdat juist hierbij, vergelijkenderwijze de geslachtsonderscneiaing niet sprekend is.)
Weliswaár kan ook de kruising tusschen nauwer verwante
., eenheden, b.v. lokale rassen van dezelfde soort, of zelfs
individuèn van een soort, snelgroeiende hybriden geven, doch
" ,in ~t,algemeen geldt de regel: hoe nauwer de verwantschap.
, hoe minder kans op snelgroeiende hybriden.

[j;a~ ';egenover staat volgens de heerschend~opvattingen
het nadeel dat verder uiteenloop~nde verwantschap vaak
, gepaard gaat met geheeIe of gedeeltelijke steriliteit van de
nakomelingschap. En ingeval dergelijke hybriden nakomelingschap voortbrengen. vindt uiteraard daarin uiteensplitsing plaats.
,Van twee der meest grootscheepsche ondernemingen die
de verwekking van kruisingsprodukten van boomsoorten ten
,doel hebben. wil ik even iets naders mededeelen.
I" Het zooeven reèds genoemde Eddy-proefstation is ook in
'deze richting intensief aan het werk. Men tracht, daar
"natuurlijke kruisbestuiving te bevorderen door een schematischverdeelde uitplanting van daartoe uitgezochte soorten. Ook
, kunstmatige bestuivings-manipulaties zijn en worden uitgevoerd.
en het proefstation verkreeg reeds een aantal zaden als produkt
van kunstmatige kruisbestuiving tusschen Pinus-soorten. Af,. gewacht zal thans dienen te worden of deze vruchtbaar zullen
~' blijken te :zijn.
,
2. Speciaal met het oog op voldoening aan de eischen aan
hout. welke de papierfabricage stelt. heeft een combinatie in
, Amerika' ':enige onderzoekers aan het werk gesteld om te
trachten "een zeer snelgroeiende boomsoort te, verwekken.
Vanzelf viel tot dit doel de keuze o.a. op populiersoorten.
waaronder reeds zeer snelgroeiende soorten zijn. en waa'rvan
de vezel voor sommige soorten van papier bij voorkeur
'gebruikt wordt.
In' 1928, maakten deze onderzoekers. na jaren van arbeid.
'bekend 'dat zij er o.a. in geslaagd waren bastaarden te verkrijgen 'welke inderdaad buitengewoon snel groeien: volgens
" heli' 'Zijn"'er 'onder die na IR jaren groei 'stammen bezitten
;,
, met een middellijn van 45 cm en meer.',
,',- - Indien deze' berichten juist zijn. en de resultaten bevestigd
kunnen blijven. zou hiermede een belangrijke schrede vooruit
gedaan 'zijn op den weg naar bevordering der bosch cultuur
in economischen zin. Temeer, waar de populier zoo gemakkelijk
,
'vegetatief voort te telen i s . '
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Tensiotte' nog een enkel woord betreffende de moeiiijkheden
bij de' voortteling van kruisingsprodukten tusschen. soorten;
1°. in verband met de volgens de heerschende meening
zoo: vaak optredende steriliteit van de zaden ervan.
Er zijn in toenemende mate 'waarnemingen die tot herziening van deze steriliteits-uitspraak nopen. De zeer recente
,mderzoekingen van Cockayne in Nieuw-Zeeland (gepubliceerd in het Cajander-eereboek) brengen hiertoe overvloedig
nieuw feitenmateriaal aan.
2°. in verband met de uiteensplitsing welke plaats vindt
in .de nakomelingschap uit zaad van hybriden.
Op twee wijzen kunnen die moeilijkheden ondervangen
worden.
De eerste is de toepassing van vegetatieve vermenigvuldiging.
Uit recente Duitsehe, onderzoekingen is het komen vast te
staan. dat alle boomsoorten vegetatief voort te telen zijn met
marcotten. ook zulke waarbij dit tot nu toe praktisch niet
uitvoerbaar of onmogelijk werd geacht.
Bij deze'onderzoekingen werd met tweeerlei methode gewerkt:
af binding met ijzerdraad, en .. ringen". Het afbinden gaf ,de
beste' resultaten. Zoo werden marcotten met goede wortelontwikkeling verkregen van: Peer, Appel, Prunus Cerasus.
Kers. Prunus avium, Pruim. Corylus Avellana, Viburnum
Opulus,· Morus, Sambucus, lep, Linde, Araucaria. '

De tweede. hieronder aan te duiden, .weg zal bewandeld
kunnen worden in die gevallen. waar aanplant in 't groot, en
zonder buitensporige moeiten of kosten. slechts mogelijk, is
. _ - ,- .~-------t
bij-gebruikmaking'van-zaad.
'
In deze gevallen zal men het eerste-generatie hybridenzaad moeten betrekken van ondernemingen die van de voortbrenging van dergelijk zaad hun werk maken. of men kan
zelf daarvoor zorgen door van de mannelijke en vrouwelijke
individuen welker kruising de gewenschte hybride levert.
vegetatieve vermeerderings-exemplaren door elkaar heen te
plaatsen, en het daaruit gevormde zaad telkens voor aanplant te gebrUiken.
Aan de toepassing van al, de genoemde veredelingsmanipulaties' zit natuurlijk nog, een heele massa onderzoek
vast. Tal van vragen en moeilijkheden zullen nog opgelost
moeten worden.
Ik wijs slechts even er op dat b.v. de houtkwaliteit die
als resultaat van het ingrijpen gevormd zal worden een ernstig
punt van onderzoek zal moeten uitmaken.
Verder zal de kennis omtrent de bloei, de bestuivings- en
kruisingsverschijnselen. enz. bij elk der boomsoorten, die thans
nog zeer gering is. aanzienlijk uitgebreid dienen te worden.

•
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Ook statistische. studies van de individueele variatie: in

bepaalde, uitgezochte opstanden zullen onontbeerlijk zijn. .
Absoluut noodzakelijk zijn verder biologisch-systematische
onderzoekingen betreffende de soorts-onderscheidingen, de
eventueel noodzakelijke splitsingen van complexe bestaande
soorten, alsook naar de mate waarin wellicht de systematiek
kruisings-produkten of ondersoorten als zelfstandige soorten
of varieteiten fixeerde. (Hieromtrent staan ook uiterst lezenswaardige zaken in meergenoemd artikel van Cockayne).
De zl!iver technische moeilijkheden bij kruisingsmanipulaties
met boomen, en bij het hanteeren van kruisingsprodukten,
zijn eveneens niet te onderschatten.
Behalve op de physieke hinderpalen die overwonnen moeten
worden, wijs ik b.v. op de moelijkheden die besloten liggen
in den eisch om vast te stellen of, en in hoeverre, een zaadleverende hybride de gewenschte eigenschap(pen) overerft.
-,' De instandhouàing, event. versterking'. van de beoogde
kruisings-resultaten eischen groote voorzorgen ter bescherming
tegen vreemde bevruchting.
.
Vaak zullen eenige achtereenvolgende generaties noodig
zijn voor de zekerheid verkregen is dat het zaad inderdaad
het beoogde type levert.
In dit verband moge echter opgemerkt worden dat wellicht
in vele gevallen de bloem- en zaad-vorming in versneld tempo
opgewekt zouden kunnen worden, hetzij door rechtstreeksche
manipulaties die het optreden van deze biologische verschijnselen stimuleeren, hetzij b;v. door enting van de hybriden
op oudere onderstammen.
Verwarrend en bemoeilijkend werkt ook het feit dat de
richting waarin hybridizatie optreedt vaak eenzijdig is, m.a.w..
dat b.v. alleen a. mannelijk met b. vrouwelijk resultaten
geeft, doch niet omgekeerd.
Het bestaan van al deze leemten in de benoodigde kennis,
en de aanwezigheid van dit groote aantal moeilijkheden, welke
een bewust en succesvol gebruik maken van de konsekwenties
der erfelijksheids-verschijnselen in de praktijk van den boschbouw in den weg staan, was de rechtstreeksche aanleiding
tot deze mededeelingen in dit gezelschap.
Het is immers zeker dat de praktische werker buiten, door
welbewuste waarneming op dit gebied, waardevolle bijdragen
tot nadere kennis kan leveren.
Ik denk b.v. aan het onderscheiden van vormrassen en
fysiologische rassen, het constateeren van individueele verscheidenheden in vorm en karakter, en dergelijke. Zelfs in
het beperkte en boscharme groeigebied dat Nederland heet,
is zulks zeker mogelijk en nuttig. (Blokhuis. Braak)'
Verder zal kritische beschouwing en het vervolgen van de
resultaten en de nakomelingschap van eigen gewonnen, van
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elders, of in "den handeL verkregen zaad" veel leerzaa,ms
kunnen ople:veren.
.
•... ,..
Ook waarnemingen van allerlei ,a,ard die de zaak .,van de'
bestuiving en de natuurlijke voortplanting in.hare verschillende
aspecten belichten, zijn van .degrootste waarde, , ,,' ... ;
.'
';-, ,. -.,
.' .<".: . . ;,; 1·~
Met een opwekking aan alle collega's: om eens wat èxtra-·.\
aandacht aan deze interesante en veelbelovende cmaterie te
wijden, eindig ik deie uiteenzettingen.
.. '.':,: .. ;.:
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