Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de· Jacht

c

DE KEURING VAN ZADEN EN PLANTEN VAN "LAAN- EN
BOSBOMEN" EN DE EXPORT DAARVAN ')
De direclrie van de N.A.K.B. (Nederlandse Algemene Keuringsdienst
voor Boomkwekerij-gewassen) schrijft het navolgende.
In oktober 1957 is in ·de Duitse Bondsrepubliek een wet tot ;stand gekomen: .. Gesetzt über forstliches Saat- und Pflanzgut", waarin is bepaald.
dat in West-Duitsland van een aantal loof- en naaldhoutgewassen nog
. slechts voortkwekingsmatel1Ïaal (kegels. zaden. planten. afleggers en
enten) in het verkeer mag worden 'gebracht, in de boomkwekerij gebruikt
en in bosverband gezaaid of geplant mag worden, als het afkomstig is
van moederplanten of zaadopstanden, die door ..de daarvoor aangewezen
instantie zijn goedgekeurd.
De boomsoorten, waarop deze wet van toepassing is, zijn: Abies alba
(zilverden). Alnus glutinosa (zwarte els), BetuIa pendula (ruwe berk),
BetuIa pubescens (zachte berk), Fagus sylvatica (beuk), Larix decidua
(Europese lariks), Larix leptolepis (Japanse lariks), Picea abies (fijnspar). Picea sitehensis (Sitka spar). Pinus Strobus (Weymouthden),
Pinus sylvestris (groveden ), Populus (populier). Pseudotsuga taxifolia
(Douglasden). Quercus rubra (Am. eik), Quercus robur (gewone eik)
en Quercus petraea (wintereik).
Het is niet de bedoeling van de wet om alle invoer van planten en
ander voortkwekingsmateriaal van deze boomsoorten onmogelijk te maken. Er is namelijk bepaald. dat de Minister van Land- en Bosbouw de
bevoegdheid heeft om materiaal uit het buitenland van deze boomsoonten
toe te laten, waarbij hij uiteraard er voor heeft te waken. dat de belangen
van de Duitse bosbouw daardoor niet worden geschaad.
Voor import en het gebruik van planten, zaden en ander voortkwekingsmateriaal van .deze boomsoorten in Duitsland, zal de Minister tweeerlei eisen stellen. De herkomst dient Ite voldoen aan de in de wet gestelde
eisen en daarnaast moet er zekerheid bestaan, dat dit materiaal ook
inder.daad van deze herkomst is. Voor buitenlands materiaal zal dit laatste
dienen te worden bewezen door een officiële controle-instelling van het
betrokken land. Er kan wel worden aangenomen, dat planten in Nederland
gekweekt uit zaden afkomstig van goedgekeurde Duitse zaadopstanden.
voor herexport naar Duitsland in aanmerking komen.

Over het materiaal van Nederlandse herkomst en de controle hierop is
tussen Nederlandse en Duitse instanties uitvoerig contact opgenomen.

Het resultaat is geweest dat zaden en planten van de Amerikaanse eik.
de zomereik en de beuk, vergezeld van een door de N .A.K.B. afgegeven
1) Ingezonden door de Ned. Ver. van Boseigenaren.
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certificaat, naar Duisland zullen mogen worden geexporteerd. Uiteraard
zullen dit jaar nog geen planten van gekeurde herkomst van deze boomsoorten mogen worden geexporteerd, daar de keuring van de betreffende

opstanden eerst met ingang van najaar 1958 officieel plaats vindt en omtrent de reeds geteelde planten geen afdoende zekerheid bestaat omtrent
de herkomst.
Over de lariksen, de Pinus sylvestnis en de Pseudotsuga taxifolia, soorten die reeds jarenlang in de keuring van de N.A.K.B. zijn betrokken, zal
nog nader overleg worden gepleegd, terwijl de andere boomsoorten voor-

lopig niet in de keuring van de N.A.K.B. zullen worden betrokken, zodat
export van materiaal van deze soorten naar Duitsland slechts met een

bijzondere ontheffing van Duitse zijde mogelijk kan zijn.
De N.A.K.B. hedt nu keuringsvoorschriften van deze boomsoorten opgesteld. Wil men zaden hiervan afleveren aan bij de N.A.K.B. aangesloten boomkwekers of wil men zaden of planten daarvan naar Duitsland
exporteren, dan is aansluiting bij de N .A.K.B. noodzakelijk. De bij de
N.A.K.B. aangesloten boomkweker mag voor de teelt van planten van
bedoelde boomsoorten slechts zaden gebrUiken. die hij,

voorz~en

van een

deugdelijk keuringsbewijs van de N.A.K.B., heeft ontvangen. Zaden van
beuk en eik kunnen naar Duitsland dus slechts worden geexporteerd indien zij worden geleverd in door de N.A.K.B. geplombeerde en van een
ceIitificaat voorz-iene verpakklingen.
De keuring van moederplanten of opstanden voor zaadwinning en het

verstrekken van keuringsbewijzen geschiedt slechts voor d;egenen, die in
de ondergroep "Verzame1aars van zaden van loofhoutgewassen" van de

N.A.K.B. zijn aangesloten. Om tot deze groep te kunnen worden toegelaten, moet de aanvrager aan de volgende eisen voldoen. Hij moet zijn

bedrijf maken van het verzamelen en verhandelen van zaden van loofhoutgewassen uitsluitend voor eigen rekening (een aanvrager/boomkweker, die uitsluitend voor eigen boomkwekerijbedrijf deze zaden verzamelt,
valt hier 'buiten). Hij dient over een voldoende organisatie en over voldoende hulp, waaronder controle-middelen, te beschikken om te bereiken,
dat hij uitsluitend zaden van ,gekeurde herkomst krijgt. En tenslobte dient
hij geoutilleerd te zijn om deze zaden de nodige bewerking te doen ondergaan en gescheiden naar soort en herkomst, als door de N.A.K.B. voorgeschreven, op ,te slaan in een daa,toe door de N.A.K.B. geschikt geachte
bewaarplaats. Voorts worden er nog enige bijzondere voorschriften gegeven, gedeeltelijk van administratieve aard.
Zij, die voor toelafling tot .genoemde ondergroep in aanmerking wensen
te komen dienen een daartoe strekkende aanvraag in ,te dienen bij de

N.A.K.B .. Laan Copes van Catlenburch 56 te 's-Gravenhage.
Opgemerkt zij nog, dat de Stichting Verbetering Houtopstanden en de
Vereniging W.H.G., in samenwerking met de N.A.K.B., een ,inventarisatie van goed te keuren opstanden van eik en beuk hebben doorgevoerd.
Deze gegevens worden uiteraard niet gepubliceerd; iedere "verzamelaar"

dient tijdig aan de N.A.K.B. op te geven in welke opstanden hij zaden
zal verzamelen of zal doen verzamelen. Hij ontvangt dan zo spoedig
mogelijk bericht of deze opstanden zijn goedgekeurd.
N.B. Zie ook het bericht "Regeling voor het winnen van boomzaden"
in dit tijdschrift,de juli-aflevening, 30 (7) 1958 (222-223). Red.

