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A. ]. King : Heavy and Light Thinnings in Conifers. Quart. Journ. of Forestry.
49 (4), 1955 (287—290).
Aan de hand van de opbrengsttabellen van de "Forestry Commission" (1946) houdt
de schrijver een beschouwing over de resultaten van sterke en zwakke dunningen.
Voor de Japanse iariks komt hij bij matige dunningen voor een leeftijd van 10 jaar
tot een stamtal van 210 stuks per acre (519 st. per ha), een gemiddelde omtrek der
bomen van 31 inches (79 cm) en een volume per acre van 2400 cu. ft. (168 m:l per
h a ) ; de voorgaande dunningen hebben opgeleverd 1190 stammen per acre (2940 st. per
ha) met een volume van 1900 cu. ft. (133 m:i per ha), dus een totale opbrengst van
1400 stammen met een volume van 4300 cu. ft. per acre (3459 stammen met 301 nv'
per h a ) .
Bij sterke dunningen zijn de cijfers voor de zelfde leeftijd : eindopstand 160 stammen
(395 st.) van gemiddeld 34 inches (86 cm) omtrek en een volume per acre van 2300
cu ft. (161 m;! per ha); dunningen 1240 stammen met 2000 cu. ft. per acre (3064 st.
met 140 nr' per ha), dus totaal per acre alweer 1400 stammen met 4300 cu. ft. (3459 st.
met 301 m'1 per ha).
De intensiteit van de dunningen blijkt bij Japanse Iariks dus niet van invloed te zijn
op de totale hoeveelheid geproduceerd hout, daarentegen wel op de hoogtegroei en de
dikte-aanwas van de individuele bomen. Ook voor andere coniferen komt de schrijver
tot de zelfde conclusie.
Aangezien in Engeland het hout van zwaardere afmetingen naar verhouding veel
meer opbrengt dan het kleinere hout, bepleit de schrijver daarom sterke dunningen,
overal waar deze mogelijk zijn. Bij Japanse Iariks zou deze dunning moeten beginnen
op 10-jarige leeftijd, waarbij dan een derde tot de helft van het aantal stammen moet
worden weggenomen. Het aantal stammen moet dan geleidelijk worden terug gebracht
tot 200 per arce (494 per ha) op een leeftijd van 25 jaren.
Naar aanleiding van dit artikel zou ik als referent willen opmerken dat de conclusie
van King, als zou de dunningsgraad niet van invloed zijn op de totale hoeveelheid
geproduceerd hout, inderdaad waar kan zijn, wanneer men te maken heeft met zwakke
dunningen. Ook de door hem genoemde „sterke dunning" met een eindopstand van
395 stammen per ha is nog tamelijk zwak.
Evenwel moet worden opgemerkt, dat het terug brengen van het stamtal tot 200 per
acre (494 per ha) op 25-jarige leeftijd wel als een sterke dunning moet worden beschouwd. Interessant zou het zijn te vernemen, of King voor culturen, die op deze
wijze zijn gedund, ook tot de zelfde conclusie komt !
Overigens spelen bij dit vraagstuk nog andere factoren een rol, zoals de groeiplaatsboniteit en de gesteldheid van de opstand zelf.
R. S.
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H. A. Bollen. Inlands hout, zijn functie, mogelijkheden en moeilijkheden. De Houtiiandel 8 (20—21), 1955 (177—178). Het inlands hout is niet alleen van uitstekende
kwaliteit, het kan in vefe opzichten de toets der vergelijking met geïmporteerd hout
doorstaan. Het hout is voor vele doeleinden geëigend, vaak is het zelfs beter geschikt
dan ingevoerd hout.
Een handelaar in inlands hout moet van alle markten thuis zijn. Hij moet een gedegen
vakkennis hebben en een langdurige praktische opleiding hebben genoten. Het wordt
uitermate betreurenswaardig geacht, dat het vak van inlands houthandelaar niet bij de
wet is beschermd.
.
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