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te Belgrado. die mij mededeelde te zullen trac hte n o m 5 K.G .
zaad te verschaffen.

. Eer st in Maa rt 1926 ont ving ik door bemiddeling va n den
gezant. die inmiddels naa r A thene was ve rplaats t ee nige
grammen zaad. dat in de kweeke rijen van T exel w erd uitgezaaid . Van deze zeer kleine hoeveelheid zijn een l O-tal plant en .

welke dit voorjaar dus het 3de g roeijaar ingaa n. verkregen .
In April 1927 ontving ik. eve neens door tusschenkomst
va n de n gezant uit Athene. plm. 3 KG . zaad va n leucode rmts.
dat afkomstig was van den Olympus. den Pi ndus en de
Eptrtsche bergen. Van dit zaad staan tha ns plm. 8000 planten
op het zaaibed.
H et blijkt nu reeds. dat de leucodermls, ook in het nieuwe
klimaat. zijn langzamen groei niet verloochent . want het was

niet mogelijk om de zeer kleine I-jarige plantjes. zonder
groot verlies. in d it voorjaar te verspenen.
Tot voortzetting van de proef heb ik voor he t a .s. voor-

jaar nog 2 KG. zaad va n leucoderm is besteld bij A . Grünw ald
te W lene r-Neu stad t : het was de eerste maal dat ik dit zaad
in een prijscoura nt aangegeven zag.

Utrecht . Jan uar i 1928.

- - -

DE N ACHTVORSTSCHADE OP DEN l l en MEI 1928
doo r B. Stoffel.
Ni et dikwijls komt nacht vor st in zoo hevig e mate voor
als in Mei j.l. O p 11 Mei .s morgens 6 uur stond de thermometer op 27 ' Fahrenh eit . Ongeveer 22 jaar geleden bevroren
jon ge plant soen en eveneens in M ei o p de zelfd e w ijze.

Half Juli hadden dit jaar 3- en 4-jari ge Eur. zilverspar en
gra uwe douglas zich nog niet hersteld . deze maken niet voor
een vo lgend v oor jaar nieuw e topsche ute n.
Groene douglas. fijnspa r. Abi es gra ndis. Abies conco lor,
hadden de vorstbeschadig ing toen reeds vrijw el overwonnen.
Beuk en eik begonnen zich lan gzaam te herstellen evenals
larix. Be rken. elzen en P runus serortna hadden niet s va n de
vo rst geleden. Vooral deze P runus blijkt een prachtige aa nw inst als vullings materiaal in o nze bosschen, temee r omdat
deze als boo m kan opgroeien en een goed soo rt meubelhout
produceert. ook op onze schra le zandgro nden.
Ik heb in de kweekerij Abies alba en grandis beide 4- ja rig
naast elkaar staa n en het is opvallend hoe snel A . grandis
zich van de nacbtvor stbeschadiging heeft hersteld en hoe
weinig onze Eur. zilverspar daar toe in staat is.
Het komt mij niet overbodig voor nog eens met nadruk
te wijzen op de noodzakelijkheid voo r bosch bezitters om
eigen kweeke rf aa n te leggen voor uitplan ting in de bosschen
waar gehakt en gedund wordt.
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Z aaien en zaaibedden ve reischen veel vakke nnis. maar
wan neer men va n vertrouwde nrma's één. twee en drie-jartqe

pla nte n koopt om deze op eigen te rrein als kweekerf te
verspenen en later in het bosch uit te planten loopt men

geen risico van doodgaan e n men beschikt dan over plantmateriaal wanneer dit noodig is.

Wie veel plantgoed moet koepen voor bo schaanleg za)
ondervinden dat afgezien van de prijzen. het percentage niet
doorgegroeide planten alti jd groot is en dat dit voorkomen
wordt door eigen kweekerij .
Nu de richting in onze boschbouw steeds ve rder afwijkt
van het eenzijdige grovedennenbosch en de aanplant van
andere ho utsoorten toeneemt, is de kweekerf van jong plantsoen voor iedere beheerder van bosschen een dringende
noodzakelijkheid .
HOE IK M IJN

BOSCHBOUWKENNIS VERKREEG
door B. Stoffe l.

In het jaa r 1878 gi ng ik voor de eerste maal naa r Finland
en zag het na tuurbosch waa r nimmer door me nschen geplant
of gezaaid was. Ik was hou than delaar en met crttischen blik
bekeek ik de boomen om hun houtwaa rde.
Ee n hou than delaar bepaalt de waarde van het hout va n
Pinus silvestrls in hoofdzaak naa r de hoeveelh eid ke rnhout en
het ke rnlooze grovede nnenho ut dat in OnS la nd meestal
g roeit. ko mt als timmerhou t niet in aanmerking .
Bij herhaalde be zoeken aa n deze nat uurbosschen had ik
spoedig bemerkt da t op de meer vruch tbare gronde n de ke rnhou tvorming het g rootst was. maar dat ook op de schrale
zandgronden P in us silvest ris voorkwam met kernhoutvorming
die voor de betere gronden niets onderdeed.
Ik deed navraag naar de oorzaak va n dit verschijnsel maar
ko n geen bevred ige nd a ntwoord krijgen en het heeft lang
geduurd voor ik zelf een antwoord op die vraag geven kon .
Ik begreep wel dat niet uitsluitend de grondsoort den
supe rieuren groei der bocmen bepaalde, wa nt ik had ook op
schra len grondsoort de fijnspar in bijzonder gunstige ontwikkeling gezie n. Ik leerde spoedig dat een groepsgewijze
meng ing van naaldbocmen zooals die in het natuurbosch
voorkomt. waar bladeren van struikgewas den bodem bedekken
en geen stilstaand water te zien is. den meest gun stigen
toe stand wa s.
In de holstaa nde bo sschen zonder struiken waar bosch bessen groeiden was de spintlaag van Pinus silves t ris veel
breeder, groeiden de fijnsparren onregelmatiger en kregen
droge toppen.
Langzamerhand begreep ik dat de humusvorming, de

