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E i cl man n. Neuzeitlicher\ Forslschutz gegen Tiere mit besonrerer
Berücksichtigung der Insektenkalamitäten.
De proeven die genomen zijn om de gestreepte dennenrups (PanoUs Ham. .
, men Schiff) langs biologische wijze te bestrijden. doór uitzetting van sluip ..
wespen (Trichrogramma evaneseens Westw.). heeft niet aan' de verwach...
tingen voldaan. Uit deze proef is gebleken dat bij andere insectencalaml..
teUen. waarbij het lnsect haar eieren In den zomer legt. wel resultaten
zullen verkregen worden. Als bestrijdingsmiddel staat ons in de eerste
plaats ten dienste bestuiving met "kontakt" giftstoffen. te verstuiven
van uit een vliegmachine of motorverstuiver. Daar de hiermeoe verbon~

den kosten zeer hoog zijn. 70 R.M. per, ha bij gebruikmaking van een
vlieamachine en 40/50 R.Nt met een motorverstuiver, dient te voren te
. worden uitgemaakt of uitbreiding der calamiteit te verWachten is. waar~
oVer belangrijke onderzoekingen door het Zoölogisch Instituut te Münden
zijn gedaan - zie Ei d man n "Die FJugzeugbestä'ubung der Forst~
schädlinge \lnd ihre Organisation im Lichte neuzeitlicher Erfah1.'ung u.
Forschung 1 Zeits. fOr Forst- und Jagdwesen'. B~. 65, 1933. ~

Jaarg. 1933. r<o. 72/73.
Jap-i n 9 l.Empfiehlt sich die Einfühmng einer einheitlichen Betriebsfarm in Laubholzgebiet des Wcsfdcutschen Gebirgs.. und Hügellandes?"
Schr. deelt z.ijn- ervaring 1liede met verjonging onder sche'rm (Breits1'lmenschlag) en stelt deze tegenover het plenter.. en zoomslagbedrijf. De
ervaringen met de verjonging onder scherm door Schr. opgedaan zijn
goed bij gunstige bodemgesteldheid ("gare") die alleen te bereiken in
onder een bepa-alde slUiting en niet door grondbewerking. en wanneer
geen strenge nachtvorsten optreden. BIJ mislukking der verjonging loopt
men met de état vast, daar de _kap moet stop gezet worden. om door
sluIting weer de "bodemgare" :te voorschijn te roepen; dit werkt de
omzetting van beuken- in naaldhoutopst.:,nden 'in de hand. De algemeen
toegepaste verjonging van beuk onder scherm levert groote ongeveer
_gelijkbejaarde opstanden en past deze zich goed aan bij de in Pruissen
toegepaste vakinethode. Hiertegenover staan de Saum- en Pemelschlag ..
methode. die ongelijk· bejaarde opstanden vormen. Aan deze methode
is het zeer groote voordeel verbonden dat van -de te verjongen vlakte
telkens een gedeelte iJl behandeling wordt genomen,' zoodat mislukkingen
worden beperkt. Groildverwildering wordt door randbescherming vermln.
derd. Als nadeelen staan hier tegenover, dat zaadjaren niet zoo benut
worden en de ligging der verschillende verjongingen onoverzichtelijk Js.
Door de totaal gewijzigde houtverkoop "naar behoefte" dient rekening
gehouden te worden met een zoo groot mogelijk aantal sortimenten i
hieraan voldoet de verjonging .onder scherm minder goed, daar bepaalde
sortimenten tot het eind van de verjonging worden opgespaard en daarna
voor lichting of opruiming op de markt moeten komen.
Als bedrijfsvorm acht Schr. voor kleinere beheerseenheden het plenter..
bedrijf aangewezen en voor grootere de Wagnersche Blendersaumvorm.
de W.

J
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De u ts ehe Forst .. Z e i t un g.
No. 35-37, 1933.
In Augustus J.1. hield de Deutsche Forstverein haar congres te Breslau.
Door de navolgende sprekers werden de hierna genoemde onderwerpen
behandeld:
Prof. Dr. Wa 9 n e r, Frciburg. Bestrijding der werkloosheid en ~~
vordering eigen houtt'oorzicning in DUlfschland door Banleg van wegen.
opsnoeien van jonge naaldhoutopstanden en bebossching van woeste gron ..
den.
Forstassessor Wee h s e I b erg er. Berlijn.· Beteekenis eenei" amb ..
teliJke RijksboschbouU'3tatistiek.
Prof. Dr. T s c her mak, Weenen. Over de eischen. die de Euro ..
peesche larix buiten zijn natuurlijk verbreidingsgebied stett ten opzichte
van klimaat en bodem.
Prof. Dr. Ru b neT, Tharandt. Verbreiding. gedijen en! boschbouw ..
ktmdige behandeling van den Alpenlarix.
. Her man n. Breslau. Over de' Sudetenlarix. Deze is veel minder dan
de Alpenlarix gebonden aan een continentaal klimaat.
Prof. Dr. H i 1f. Eberswalde. en Houtv'cstcr 0 lbc r g. Chorin. Over
het opsnoeien- van jonge naaldhoutopstanden. Vooral aan te bevelen op
standplaatsen van Ie en 2e boniteit.
Forstrat Ni col d i. Dantzig. Over: ..Fot'stliche Hochzucht". door
gebiuilamiking van zaad van de allerbeste herkomst.
. Fostmeister V 0 I 9 e r, Wensen. Ove. de lagere planten in den bosch..
bodem. In milden humus een rijkdom aan bacteriën, die de omzetting en
vertering van het strooisel bewerken.
Dr. Ge r n I ei nt Berlijn. Over den arbeid van den A. ·T. T. (Com ..
missie voor techniek in het boschbedrijf) in 1932. Door in gebruikneming
van -verbeterde werktuigen worden de bedrijfskosten verlaagd. Dit mag
echter niet geschieden ten koste der arbeiders. Om een" boscharbeiders.
stand te behouden. dient dan naar verhooging . . hunner verdiensten te
worden gestreefd.
Prof. Dr. Wittich, Eberswalde en Prof.'·Or. OengIer, Ebers ...
walde'. Over bodem .. en bo~chbouwkundige problemen van' de ·Oost..
Duitsche grove-dennem:ultuur.
Hld. Dr. K 0 h I. Beschrijving Vlln den Universlllbandmasz no. C 3431.
een zeer handige hoogte... en diktemeter. verkrijgbaar bij de firma G ö h..
Ie r's Wit t w e. Freiberg/Sa.
v. H.
Allgcmeinc

Forst~

und Jagdzeitung.
Juli 1933.·

Zur Versäuerung und Humus[rage im Waldbesfande van Forstassessor
Kie ins c h m i t, Dr•. Dei nes uud Prof. 0 elk ers, HanD.~
Münden.
Uit vergelljkende onderzoekingen is het schr. gebleken. dat het grond..
onderzoek in den boschbouw geheel anders moet plaats vinden. dan voor
landbouwkundige doeleinden. Schr. bevelen aan. zi~ absoluut te houden
aan voorkomende grondlagen en minstens 10 proefsteken per ha te nCglen.
In de houtvesterij Erdmar.shausen zagen de onderzoekers zich genood...
zaakt. tot op 50 cm beneden de in den landbouw geldende laag de grond ..
monsters te nemen .., Verder stelden zIJ vast, dat de tot dusverre uit den
landbouw overgenomen wijze van bepalen van den zuurgraad in den
boschbouw niet vergelijkbaar .is, en ste~ds weer tot niet te vinden waarden
leiden kan.
'
M'et voorbeelden wordt aangetoond dat de tot nu to~ gevolgd~ methode.
het onderzoekingsmaterlaai - grond en humus""":'" in een constante ver..
houding tot vloeistof te brengen, foutief is en leidt tot verkeerde uitkom..
:sten. Na voortzetting der onderzoekingen zal het schr. mogelijk zijn. tot

."
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een juister vaststelling der humuS en mirieralen te komen en daarmede
ook van den invloed der op den betreffenden grond staande houtsoorten.
Det' Einfluss des Stt'eut'cchens aul die chemische Zusammensctzung des
Bodens. ,dct' Nadeln und des Holzes eines KiefernbestBndes von A n t 0'"
ni n N e mee. -(Aus 'dem,- biochemischen Institute der staatlichen forst~
lidjen VersuchsaI;lstalten in Prag ..Dejvke).
,
De meeste chemische onderZoekingen. betreffende den invloed' van het
strooisel harken op den groei der' houtopstanden. omvatten slechts de
samenstelling der grondlagen van beharktc.. en onbeharkte proefvlakken.
al of niet met de samenstelUng der aschbestanddeelen in loof.. of hout..
massa der onderzochte opstanden. Tot dusverre zijn naar schrijvers mee~
ning. geen ,onderzoekingen ingesteld naar den invloed van het strooisel..
harken op het gehalte van organische b~standdeelen in bladeren. naalden
of hout.
In de betreffende proefvlakken van het ..Waldsteinische Boschbedrijf
Bela" werd de invloed van cen voortdurend strooiselharken. op de che..
mische samenstelling van de grondlagen. de p.aalderi en houtmassa van
65 ..jarige dennenopstanden nauw15eurig onderzocht. De strooisel en humus-laag in de niet beharkte proefvlakken van ± f cm dik en in de beharkte
vlakken. kwam slechts, een zeer dunne laag n~alden en humusresten voor;
, Onder dit dunne laagje werd een tamelijk dikké laag loodzar;td aange~
troffen..
. ',
De chemische samenstelling der grondlagen' toont werkelijke verschil..
len.. Schr. geeft eenige overzichten" en tabellen ~bij dit artikel, waaruit
duidelijk blijkt. dat b.v. stikstofgehalte van dèn grond op beharkte vlak..
ken lager is dan op niet beharkte.
, ~'
,
. Ook treden verschillen' aan den dag bij het gehalte aan phosphorzuur
en kali.
Uit de onderzoeki~gen blijkt; dat het hout van de beharkte vakken
rijker aan hars schijnt. dan het hout der niet beharkte perceelen. '." ,
• Ook fn de naalden is het gehalte aan lignine groot!!r. terwijl het celJu..
lose gehalte afneemt. Praktische ervaringen wezen uit. dat de kwaliteit
van het hout uit 'beharkte perceelen beter was en dit hout als, bouw.. of
.. Dr.
handwèrkmateriaal beter te gebruiken is.

Augustus 1933.
Bekämpfung tJon Schneebruchschäden von Oberforstrat 1. R. S 1 e...

p h a n i in Baden~Baden.

In dit artikel geeft schr. op grond van een iO~jarige practische werk...
zaamheid in het bosch. zijn ervaringen over de schade. welke sn~euw.
vnt in het Schwarzwaldgebieà. kan aanrichten.
Opgemerkt wordt. dat in gebieden. waar telken jare veel sneeuw valt;
de dunning'en elkaar niet te snel moeten"opvolgen. In sterk door'sneeuw
beschadigde opstanden. moet men met de onder.. of tusschenplanting niet
te haastig' zijn. daar het kronendak zich vaak beter sluit. dan men aan ...
vankelijk aanneemt.
Een tweetal foto's verduidelijken de tekst.
Die Autlorstung der Kriegsgebiet~~ von Forstmeister B u r c k har d t .
. Voor, de herhebossching van' de vroegere slagvelden in de omgeving
van Verdun, werd door Duitsche vakkundigen een plan opgemaa"kt,
Volgens medededingen bedroegen de oppervlakten totaal 25000 ha.
!l.I. 'voor Verdun 13000 ha. voor Riems 4000 ha en voor Laan 8000 ha.
Deze boschgebieden liggen gescheiden, doch zouden als eeri ~'amenhan..
gend geheel. beboscht worden.
De kosten per ha worden begroot op 1500 RM. met een aantal planten
' .
.
per ha van 15000 stuks.
Was aanvankelijk de bedoeling,' dat van Duitsche zijde deze bebos..
sching zçm uitgevoerd worden', 'thans hi besloten. dat Frarikrijk zelf ,,'oor

.<
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uitvoering zal zorgdragen, doch Duitschland de planten zal leveren. Ver...
schillende firma's zullen hier dus plantsoen voor het vroegere oorlogs ...
terrein kunnen leveren.
Onder "Mittcilungen." wordt de aandacht gevestigd op "der forstIiche
und landschaftliche' Wiederaufbau ItaHens". De komende generatie zal
duidelijk het groote belang van boomen. bosschen en parken in de na...
tionale I volkshuishoudens erkennen, nu onder de tegenwoordige regeering
veel meer dan voorheen. voor bebo'sschlng van terreinen wordt gezorgd:

Dr.
Zei'tschrifr für

Forst.. und Jagdwesen.

September 1933.

Dr. R. H. Ga n s zen: Bodenunfersuchungen - in Bärenthoren.
Schrijver geeft aIlerl'erst' _een geologlsch. .topografische beschrijving van
het bezit van den heer von Kalifsc'h. Dit bestaat uit een midden..
cn Oostelijk deel· m~t een zandbodem tot 4: Meter dikte. ·van het midden
naar het Westen een hellend gedeelte. bestaande uit zandbodem met kalk
en' leemig zand in den ondergrond èn ten sloUe uit een nagenoeg vlak
Westelijk deel met klei, leem en grondwater op geringe diepte.
Bärenthoren is gedeeltelijk diluviale zandgrond. gedeeltelIjk alluviaal
zand e1b- :zandIge humus, terwijl een klein, deel Sandr...zand is.
Van bodemtyp'èn is h~t meest verbreid de bruine en zwak uitgeloogden
boschgrond. ,Gewoonlijk treft men aan eçn sterk humeuze A . .laag, waar..
onder een brulnroode 8,laag. Grijze kleur. tengevolge van uitlooging.
vindt men heel weinig.
In het midden, eri' Oosten valt vooral op een sterke, humuskleur der
.
A ..laag. terwijl de B. .laag wêinig aanwezig is.
In het Westelijk deel hcersi:hen zeer gunstige vochtomstandigheden .
...De bodein vàn Bärenthoren lieeh een hoog .gehalte aan grof zand, ,terwijl
In de bovenlaag veel fijne deeltjes voorkomen. die nie't naar den onder,
grond worden uitgespoelç1, hetgeen een zeer gunstige omstandigheid is.
Het feit van dezen gunstigen inechanischen bouwen het hooge humus...
gelialte doen een meer arid bodemtype veronderstellen, in tegenstelling
met de meer hUlD:ide, uitgewasschen typen van N.W. Duitschland.
Er is een sterkè samenhang tusschen standplaats en boniteit waar te
nemen; zoo vindt men in het midden en O. deel op het ~and een boniteit
3 tot -4. op het hellend gebied- Daar het W. met leemhoudende en kalkrijke
lagen een boniteit 2, 3 en in het W. deel met hoog grondwater. klei
én leem een boniteit 1.
Die Bedeutung der roten. JVBldameis~ i?ei ForleulenkBIBmitäten; von
.
Preuss. Forstreferendar G. Beh-r.ndt.: ',;1:
De waarnemingen werden, gedaa'n . in de ·Pruisische Staatshoutvesterij
Neuendorf. Veel is in de literatuur niet bekend omtrent de rol, die mieren
1ipelen bij de vernietiging van schadelijke insecten. doch reed~ Rat z e...
b u r'g wees op hun n u t . '
"'~' ',,"
.
Tellingen van door mieren naar de mierenhoop.en veryo~rde insecten
wezen uit'. dat de roode boschmier zeer nuttig werk verricht "en dat hij
door zijn prophylactische werkzaamheid_, ,een belangrijke "rol speelt bij de
voorkoming van insectencalàmiteiten. ~i,..,/i:;
Echter niet alleen ter voorkoming. doch Look bij een bestaande ca1ami..
teit zijn zij ~~n bel~ng. Volgens gedane" .te1li~gen, waren van de insecten,
welke, naar mierenhoopen werden gesleept f2'% schadelijk. v.oor het bosch,
28 ~{, indifferent en 16 % nuttig. terwijl 'bij een insectenplaag het aantal
L
," •
schadelijke insecten ,tot 91 % stee_g."
De temperatuur speelt bij de inzameling een rol; bencilen 5 0 C. heeft
geen transport plaats. terwijl hJj stijgende temperatuur de ~ctiviteit toe'
neemt en in den namiddag. bij dalende temperatuur afneem·t. Het hoogte~
punt van het transport ligt tusschen 4 en 5 ullr.
(. '.
'
Uit een telling ,te Neuendorf bleek, dat door de, bewoners van één
r'

,... ........
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mierenhoop in 23 dagen werden verzameld 112000 gestreepte dennen~
rupsen, wat 'overeenkomt met de. zuivering van een oppervlakte van
1'100 m2 • Naamate de, boomen verder van ccn mierenhoop.zijn verwijderd
; !"..
,;
is de .zuivering van insecten minder.
Nog zij vermeld, dat blijkens' waarnemingen van schrijver de -mieren
df" gestreepte dennenrups niet alleen vangen en dooden op den grond,
maar o'oJt in de kronen der 'boornen en" dat: de vlinder van' dit' insect
S. door de mieren wordt verontrust waardoor het leggen ;,van eieren wordt
verminderd.
'",
B."

..
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de Belglque.
Augustus 1933•

. ~ 17 April 1933 bestond "de Belgische Boschb~uwv~reeniging 40 jaar.
Naar áanleIding vnn dit feit geeft haar tegenwaardige voorzitter. dè heer
G,o bIe t d'A 1 v i e 11 a in dit" nummer een qverzicht va'n wat iri die'
ia Jaren door de Vereenlging is_ gedaan. Wij wijzen' in dit verband'in het
bijzonder op "het door haar uitgegeven tijdschrift, haar maandelijksche
excursies. haar grootere jaarexcursie en 'haé:!f' bibliotheek.
Verder geeft De J e v 0 y het vervolg en slot van zijn in het _vorig~
nummer reeds gerefereerde artikel over het gebruik, van natrium chloraat
en .occysol ter bestrijding vtm onkruid. Zooals in het vorige' nummer reed~
tso medegedeeld, zijn hiermede ook gunstige résultaten verkregen in kwee:
... kerJjen met 'Yz en 1 procentige oplossingen (naar rato van 1 of 2 grani
pet 'm2 ) en .-.angewend tusschpn het tijdstip van zaaien en opkomen der
;onge planten. Vennoedelijk is het beter nier een Yz procentige oplossing
tè nemen en dan per m~ 200 à 300 cc te; sproelen- en dan liefst bij droog
• "
. ~
en ron'nlg wee-r. ~ . ,Verder is het ook nog mogelijk geblekèn biJ loofhout na opk~men der
planten te sproeien tusschen de djen' met een 1 % oplOSSing naar rato
van 1 100 cc. per m2 • mits wordt zorggedragen dat de bladen en jonge
tWijgen n~et worden geraàkt. Dit is geen bezwaar indien wordt gel;proeid
op -het einde' vari ,den wihter vóór de vegetatieperiode. Tenslotte: zijn ook
gunstige- resultaten verkregen met besproeien van den grond één maand
vóór' het zaaien of planten ..
:' L.- van - J" i I t deelt in de Chionique foréstlre. medé, dat dit Jaar
veel' van zijn populierenstekken in de kweekerlj zijn doodgegaan. Hij
schrijft ,zulks toe "aän. de 'vorst' en 'aan de droögte: na het st!!kken. Hij
gebniikt yoor~ stekkeg 25-30 ~cm laiigè t'jvIJgstukken die met één oog
boven den grond komen. Eigeriaardig is echtér. dat dit jaar ,de ,stekken.
die bij vergissing door een van lzijn arb.~id~rs volledig Qnder den grond
waren gezet. alle goed zijn aangeslagen. Ook, hebben deze stekken veel
beter rechte' en verticale scheuten gemaakt. Hij meent te moeten conclu~
deeren, dat dit de beste, wijze van werken .is. Voor 'het'cerst.heeft hij. dit
jaar onder: z1Jn oudere populierenbdomen vE;cl natuurlijke opslag aange~
troffen. Hij heeft van deze opslag een duizendtal' 'verspeend en zal nader
nagaan wat deze opl~veren.
G., H.
w

-

Tharandter ForstJiches Jahrbuch.
84 Band. Heft 3. 4.
Hu d e C'% e k. Die Korre1ationsrechnung als forstliche ArbeitsmethOfle.
Hu g ers h o,f f. Graphische Ermittlung linearer I(orrelatiorien.
De groote waarçle van het toepassen yan de hoogere wiskunde wordt
ook voor den bo;>chbqilw aangetoond. Men mag nief geheel op getaUén
afgaan 'doch Hu,deczek meent. dat in het 'algemeen te weinig, ge~
rekend wordt. Het tweede artikel geeft een aanvulling. ..waarbij vooral:
de grafische, methode aanbevolen wordt.
~ ,.
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Bus s e. Die Zuwachsprozenttafcl.
Schrijver bericht omtrent zeer goede uitkomsten met zijn methode tot
bepalen van het aanwasprorluct in Japan en in Oostenrijk verkregen. De
cijfers. die door Bus s e voor Duitsche toestanden zijn opgesteld. blijken
algemeen bruikbaar te zijn.
M ü neh. ScMäguerschulung.
I
.
Prof. M ü n c h deeld~ reeds vroeger de goede resultaten mede. die
verkregen werden bij de .. Schrägpflanzung" waarbij de planten schuin ';';'
in den grond gezet worden. Thans heeft hij ook proeven genomen met
het verspenen op deze wijze. Het blijkt dat ook hierbij goede uitkomsten
worden verkregen. Schrijver zegt nog. dat de methode van planten geen
proef meer behoeft te zijn. het succes hier~an staat vast. De resultaten
bij het verspenen wil hij nog nader nagaan.
Zie g e r. Blendersaumschlag und Schirmkeilschll1.g in ihrer Heimat.
Er worden eenige indrukken weergegeven van de excursie's gehouden
ter gelegenheid van de vergadering van de "deutscher Forstvereln" in
Stuttgart. SchrIjver verge1ijkt de beide methoden met de Saksische methode
en wijst dan op eenige gunstige factoren in Württemberg en Baden. De
hoeveelheid neerslag is belangrijk grooter en ongeveer de ,helft valt in de
v.egetatieperiode, de wildstand is matig, terwijl de zilverden niet zoo lijdt
onder tevroeg afsterven. In beginsel schijnt niet veel verschil te bestaan
tusschen de Saksische kaalslag op smalle zoomen en de beide genoemde
methoden. Echter zal men in Saksen meer aandacht moeten besteden aan
een goede verpleging van de houtvoorraad en de voorwaarden waaronder
een natuurlijke verjonging mogelijk zal zijn. Juist in een grondige be~
studeèring en aanpassing aan deze eischen ligt het succes voor deze 4
methoden. '
S.
Cen tr a Ib I a t t

•

für

da,s

ge sa m t e

Fors twes en.

April 1933.

. Beitriige ZUl' Frage des Waldrückgangs in Tirol von Dr. Ge r t r u d
Sc h ree k e 0 t h a I. (Vervolg en slot). Schr. komt tot de conclusie dat
de achteruitgang en vermindering van 'het bosch in Tirol in hoofdzaak aan
den invloed van den mensch is te wijten.
Wuchsgebietc der Küstendouglasie In Europa vOo Ing. Ha n s
Sc hw a r z, ,Wien. Schr. onderscheidt een elftal gebieden, waarbij het
Zuiden van Nederland is ingedeeld bI] het Engelsche~Fransche (hori~
zontale) optimale gebied en Noord~Nederland bij het Noord~Duitsche.
Tot de vaststelling van de gebieden is schrijver gekomen langs deduc~
tleven weg, rekening houdende met de klimaatseischen.

Mei-Juni 1933.
Naturocrjungung und Mischbestandsbegrundung aul den Kreideflysch.,
bc5den zwischen Krems und Enns des oberösterreichischen TrBunviertels,
von Ing. Kar I G a i 9 g, St c y r. Het betreft een gebied waar de
beuk optimaal groeit. Ook zilverspar en fijpspar groeien er zeer goed.
Daarnaast komen plaatselijk de lariks, esch en eschdoorn voor. De methode,
die bij de natuurlijke verjonging van deze hçmtsoorten wordt -toegepast en
de moeilijkheden, die zich daarbij voordoen worden nagegaan.
Juli-Augustus 1933.
ZUl' Kenntnis der Schädlinge der österreichischen Korbweiden Kultur
von Dr. Eug. Alexander F'ried'l.
Na een algemeene beschouwing over de beteekenis van de wilgen~ ,
cultuur in Oo·stenrJjk wordt uitvoerig dl! schade en de biologie van de
bladwesp CaUroa annullpes Klg. nagegaan. Daarnaast ook andere be~
schadigingen, zoowet van organischen aard als ook anorganische factoren.
Die Entscheiding iiber die Umtriebshöhe von H a n s H ö n I i n g e r
in Müglitz.Mähren. Voor de zoovcelste maal wil schrijver beWijzen, dat
de .. Bodenreinertragslehre falsch und waldschädlgend rec:hnet".
G. O .

•
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Tectona.
Dec! XXVI. afl. 8 1 Augustus· 1933.
De lijdensgeschiedenis van cen boschperceel uit de jaren 1866-18~5.
door Ir. C. Ver s tee g. DH is een stukje geschiedenis van de exploi ..
tatie der djatibo~scheJ;l op Java. opgediept ,uit een toevallig aangetroffen
en zwaar beschadigd archief.
, .' ,~
..... ';' Keurdunning. een onvoldoend erkend maar noodzakelijk 'begin~el~ door
..... W. Z w·a r t. Schrijver bedoeld met ..keurdunning" ongeveer hetzelfde
als: de "freie Durchfors.tung" van H eek. Hij wIjst er op, dat de praktijk
der ,dunning' haar eIgen werkwijze moet volgen. geheel afwijkend van het..
: geen vermeld wordt voor de proefperken der wetenschappelijke onder..
zoekingen. Dit is noodzakelijk. omdat de objekten. 'waarmee ~e prak~jk
te maken heeft geheel andere zijn dan die van het proefstation; voorts
omdat de duur 'der dunning in de praktijk binnen. enge grenzen lIgt;_ en
ten slotte de uitvoerders der duoning aan geheel andere eischen vC?ldoen.
... Onder keurdunning verstaat -schriJver- ..voorzichtige vrijstelling der beste
boomen" en acht hij het noodig dat de betreffende dienstvoorschriften
daarop den nadruk leggen.
. I
. Stekken en stumps door Dr. F. E. Ei d ma n n. 'Hier worden de uÎt...
komsten geÇleven voor 36 boomsoorten VRn de proeven met stumps', tä.k":
stekken en wortelstekken. Deze 'proeven dragen e~n' oriimteerend karakter.
omdat men slechts Qebruik kon maken van toevallig aanwezig materiaal
'.. .
, 1 ,;
afkomstig van kiem proeven. "
. Als 'overgenomen dagbladartikel: Het stervende land. dat een der vele
voorbeelden is van de grootc verwoestingen die plaats hebben, indien
het bosch aan genade' van de Inlandsche bevolking wordt overgelaten.
. F. W. S.'
Het is een zeer ernstige aanklacht tegen de Regeering.
o
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UIT DE DAGBLADEN.'
DE STIJGING VAN DEN HOUTINVOER.
Alg. Handelsblad. 24 luni 1933.
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Opgt.

Dient mede te; aanrJulli/JB der
raakte voorraden. - Ruslund tot prIls"
concessies bereid als groofe hoeveelheden
worden afgenomen.

Onze Rotterdamsche 'correspondent schrijft:
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Van hier en daar wordt den laatsten tijd opleving gemeld in de bouwnijver~
heid en den hout..aanvoer. Op zich zelf is dat een gelukkig verschJjnsel,
hoewel het hdaas niN de ;'jélnkondiging ls van een aigemeenE' economisc~
opleving die rommigen er in zieIl. Het hout dat in onze zeehavens wordt
aangevoerd wordt voor verschillende doeleinden gebruikt; timmer... papier;..,
en mijnhout. In den regel slaan de handel en de industrie die deze hout.. ,
soorten betrekkèn' voorraden in voor een vol jaar. Sommige contracten
loopen wel eens over een langer tijdsbestek dan een jaar. Transport uit
de streken waar het hout betrokken wordt is in den winter onmogelijk.
daar de havens dan gesloten zijn. Het hout wordt trouwens in den winter
gekapt en. na al of niet verdere bewerkinÇlen te hebben ondergaan. tegen
het voorjaar naar de uitvoerhavens gebracht. Men heeft hier dus met
zuiver seizoenvervoer te doen. In den winter Hgt de houtvaart geheel.
stil. l\.tei en Juni zijn de eerste maanden waarin de hout aanvoer van be~
teekenIs is. Uit den aard van de zaak moet de aanvoer thans wat
grooter zijn dan vorige jaren. Toen de crisis intrad. die stagnatie in de
bouwnij\''!rheid deed intreden en die de productie van de papierfabrieken .
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