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S T E L L I N G E N

I
Het gunstigste gebied voor in Nederland te importeren zaad van de
douglas moet worden gezocht in de kustprovincies van Washington en
N.Oregon beneden 100 mboven zee%
II
Aan herkomstenonderzoekingendienendiepgaande klimatologische resp.
phaenologische studies van de betrokken gebieden resp. gewassen voor
af te gaan.

in
De minerale armoede van de bovenlaag Van onze bos^onden kan in het
merendeel der gevallen niet worden opgeheven door remineralisatie van
het strooisel.
IV
Het uitkapbos is, uit plantensociologische en houtteeltkundige overwegingen, voor ons land geen geschikte bedrijfsvorm.
V
Bij de boderakundige kaartering van bosgronden in ons land dient in de
eerste plaats te worden gelet opde vochthuishouding.
VI
De opvatting, dat het verschil in vatbaarheid van douglasrassen voor
Rhabdocline berust op verschil in uitlooptijd, is onjuist.
VII
Als gevolg van onvoldoende scholing is het loon van de Nederlandse
bosarbeiderte laag naar verhouding van de door hem verbruikte energie.
VIII
Een wereldhouttekort behoeft voorlopig niette worden gevreescLDe herhaald optredende acute tekorten zijn het gevolg van onvoldoende ontsluiting,
IX
De Nederlandse bosstatistiek moet op korte termijn sterk worden uitgebreid en geregeld gereviseerd. In het bijzonder gegevens betreffende de
bezitsvorraen, de bezitsspieiding, de beheersvormen, de arbeidsintensiteit f de houtsoottensaraenstelling en de leeftijdsklassenverdeling worden tot op heden node gemist.

X
Oculaire taxatie is voor de massabepaling ten behoeve van de indenting van de NederIandse bossen voldoende nauwkeurig*
XI
Naast de verdampingscijfers van een vrij wateroppervlak dient men aan
de weerkundige stations gegevens te verzaraelen over de verdamping
uit gestandaardiseerde onbegroeide en begroeide oppervlakken met constante grondwaterspiegel, omdat deze gegevens van groot gewicht zijn
voor de typering van het klimaat.
XII
In verband met de kans op verstoring van het biologisch evenwicht mag
chemische insectenbestrijding in de bossen slechts in uiterste nood en
over geringe oppervlakten worden toegepast.
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HOOFDSTUK I
INLEIDING
De Douglas is in N.Amerika inheems en werd er in 1792 door A.MENZIES
op Vancouver Island aan de kust van de Stille Oceaan ontdekt. In 1827 bracht
DAVID DOUGLAS zaad uit de staat Washington raede naar Engeland, waarvan
de oudste bomen en opstanden in Europa afstammen. De twee oudste bomen
in Schotland, in 1834 geplant op de Lyedoch Old Pleasure Grounds, hadden
in 1914 een hoogte van 34.5 tn bereikt. Omstreeks I860 werd de eerste douglas
in Denemarken ingevoerd. De eerste aanplant in bossen aldaar dagtekent uit
1866. In 1882 bedroeg het douglasareaal er 3.7 ha, in 1922 155 ha en thans
ongeveer 1100 ha. De eerste bosbouwkundige aanplant in Duitsland geschied*
de koft na.1870 in Gadow door Graf VON WlLAMOWITZ MOELLENDORF.
Voor zover bekend staan in Nederland de oudste bomen in een opstand in het
park van het Koninklijk Paleis *Het Loo*. Zij zijn in 1857 geplant en thans
dus omstreeks 95 jaar oud. Het douglasareaal in Nederland wordt thans (ruw
geschat) gesteld op4000 ha.
In 1923 werd een onderzoek opgedragen aan DE HOOGH (1925)* Het werd
bemoeilijkt door de geringe aandacht, die aan de herkomst dezer houtsoort
was geschonken. In Duitsland daarentegen had men zich al lang met het her*
komstenvraagstuk bezig gehouden, SCH1APPACH (1914) en MUNCH (1923).
Eerst in 1923 ging bet toenmalige bosbouw proefstation er toe over zaad van
verschillende herkomsten uit Amerika te importeren, waarmede een groot aan*
tal proefvelden werden aangelegd, Na de opheffing van dit proefstation is de
opname van deze proefvelden overgenomen door de 9Afdeling Houtteelt en
Bosbescherming in de Gematigde Luchtstreken* van het „Inst!tuut voor Bosbouwkundig Onderzoek*. De resultaten van dit onderzoek, waarover reeds een
en ander is medegedeeld door JAGER GERLINGS(1939)| zullen in deze publicatie worden besproken. Eerst zullen echter de botanische kenmerken van
soort en ras en de natuurlijke groeiomstandigheden in het kort worden uiteenDe nomenclatuur der houtsoorten, welke in deze publicatie voorkomen, is
geheel vol&ens REHDER (1947).
BESCHRIJVING VAN PSEUDOTSUGA TAXIF0L1A (POIR.) BRITT.

Amerikaanse dendrologen onderscheiden binnen het geslacht PsemJotsmga
vijf soorten: Ps. taxifolia (VOIK.) BRITT.; Ps. japonica (SHIRAS.) BEISS.J
Ps. sinensis DODE; Ps. Wilsonima HAYATA en Ps. macmcatpa MAYR. Vele Europese botanici onderscheiden voorts Ps. glauca MAYR9 welke in Arae»
rika als een variteit van Ps. taxifolia wordt opgevat. Op grond.van microsco*
pisch onderzoek van de naalden van herbariummateriaal beschrijft FLOUS
(1935) een tiental nieuwe soorten. SCHENCK (1939) racrkt hierbij op, dat,
volgens zijn onderzoektngen ter plaatse en op grond van waarnemingen van
vele Amerikaanse bosbouwers en dendrologen, FLOUS op deze wijze nog eni-

ge duizenden nieuwe species zou kunnen opstellen. SCHENCK heeft hierin
gelijk; de Amerikaanse douglas met zijn uitgestrekt verbreidingsgebied met
sterk uiteenlopende omstandigheden, vormt veel lokale rassen* Het onderzoek
van FLOUS kan echter betekenis krijgen voor het veredelingswerk, immers
het is mogelijk, dat anatomische verschillen op bepaalde physiologische
eigenschappen duiden, waarvan de kennis voor de practijk nuttig kan zijn,
PEACE (1948) geeft een vrij volledig beeld van de soorten binnen het geslacht Pseudotsuga. Hij korat tot de conclusie, dat de meeste auteurs een
onderscheid maken tussen de groene en de blauwe vorm en daartussen nog
een reeks grijze vormen onderkennen, welke meestal als varieteiten van de
groene vormwordenbeschouwd. Daarnaast worden nog een aantal vormen onderscheiden, die alleen betekenis hebben voor de sierteelt.
Overeenkomstig het thans door de Nederlandse systematici ingenomen
standpunt (DE NAM£N«««« 1948) onderscheiden wij binnen het Amerikaanse
groeigebied van de douglas drie soorten: Ps, macrocarpa MAYR; PS, taxi folia
(PoiR.) BRITT. en Ps, glauca MAYR. Van deze drie soorten heeft alleen Ps.
taxifolia voor ons waarde* De andere twee soorten stammen uit gebieden met
zodanig afwijkende klimatologische omstandigheden, dat hun import in ons
kliraaat geen zin heeft. Zij zullen daarom evenals de Aziatische soorten on*
besproken blijven.

BESCHRUVING DER SOORT

Doom: tot 100 mhoog en 2lAm in doorsnede.*
Bast: oorspronkelijk glad en vrij dun, grijsgroen; met talrijke harsbobbels;
schors bij oude bomen 15 tot 60 mm dik, kurkachtig, diep gegroefd, met ge*
schubde lijsten.
Twijgen: min of meer behaard, zelden geheel glad; bijna geheel met naalden
bezet: groea, geel, rood of oranje getint; oppervlak glasachtig; al naar de duur
van de vegetatietijd 1 of 2 scheuten; stand der twijgen opgaand, horizontaal
of hangend.
Knoppen: eivormig, kegelvormig of spoelvormig; met scherpe of stompe punt;
eindknop tot 10 mm lang, puntiger en langer dan de zijknoppen; nooit bedekt
met een harslaagje, soms wel met fijne witte harskorreltjes of overtrokken
met een waas van hars, hetgeen schijnt samen te hangen met de neigwg van
de boom tot fructificatie; soms worden de knoppen als een penceel door de
naalden omsloten; knopschubben doorschijnend, bruin, rood, min of meei vast
aanliggend, geweifd; onderste schubben soms duidelijk gekield; schubrand
gaaf of gerafeld, zilverachtig wit en vliezig, soms met lange harswimpers.
Naalden: 10 tot 45 mm lang, 1tot 1%rambreed, lijnvormig, plat, recht, zelden
gekromd, spiraalsgewijs ingeplant; bezetting met naalden soms dicht, soms
zeer ruim; meestal schijnbaar in twee rijen, soms naar alle zijden uitstaand;
meestal naar voren gericht onder een hoek van 30 tot 45° f ^oet aanliggend of
gedraaid; blijven 5 tot 8 jaar aan de boom; bladlitteken nauwelijks zichtbaar,
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iets uitstekend; top spits tot afgerond, echter nooit ingerand; bovenzijde met
of zonder doorlopende, soras Iicht berijpte groef; onderzijde met twee groenwitte of roodachtig*witte t stoma-bandjes, elk van 3 tot 6 rijen, ter weerskanten van een iets verdikte middennerf; donkerblauw over blauwgroen tot grijsgroen; onderzijde meestal lichter en meer zilverachtig; een vaatbundel en ter
weerskanten van de middennerf twee harskanalen; soms zijn de naalden met
harskorreltjes bezet.
Bloeiwijze; eenhuizig, alleenstaand; mannelijke bloeiwijze cylindrisch, zijstandig; vrouwelijke eindstandig aan korte twijgen, met talrijke in spiralen
gerangschikte schubben, die elk twee eitjes bevatten, rood of geelgroen gekleurd*
Kegels: steeltje 8 tot 12 mm al of niet met witte harsvlekken; lengte 4 tot
11 cm; onderste derde gedeelte 2 tot 4 cm dik; in een jaar rijpend*
Vruchtschubben: 25 tot 50 per kegel (stand : 8/13); in het midden van de kegel 15 tot 26 mmbreed; geelbruin; licht borstelig behaard, soms als met zwarte as bestrooid; bovenrand half cirkelvormig, gaaf, soms teruggebogen; in rijpe
toestand meestal iets uitstaand; zichtbaar gedeelte schelpachtig golvend ge»
tekend*
Dekscbubben: ver buiten de vruchtschubben uitstekend en lichter van kleur;
drietandig, middelste tand langer dan de zijlobben; de drie tanden zijn variabel van vorm; uitstekend gedeelte tegen de kegel aanliggend of afstaand.
Zaden: min of meer driehoekig, gevleugeld; lengte met vleugel 13 tot 18 mm;
vleugel onregelmatig van vorm, soms tongvormig, soms asymmetrisch in het
midden uitgebogen; de vleugel omsluit het zaad aan de buitenzijde volledig
en aan de naar dezaadschub toegekeerde zijde slechts met een smalie rand*

R A S S EN

KOCH nam in 1924 aan, dat het oorsprongsgebied der Coniferen in het
Eoceen rond de Behringsstraat lag. Later (1927) meende hij, dat het waarschijnlijker was, dat dit gebied op Groenland en de aangrenzende delen van
N.O.Amerika en N.W.Europa heeft gelegen. Voor de verschuiving van de continenten (WEGENER) zouden ze zich van dit centrum uit hebben verbreid. Het
geslacht Pseudotsuga zou reeds betrekkelijk vroeg zijn ontstaan en er zouden zich oorspronkelijk twee soorten hebben ontwikkeld: een Araerikaanse,
waarvan de naalden een afgeronde of stompe top hebben en die behaarde, overw e ^ n d bruin gekleurde twijgen bezit; en een Aziatische, waarvan de top der
naalden rain of meer is ingerand en die overwegend geel-grijs gekleurde, nimmer behaarde twijgen heeft*
De Aziatische douglas heeft zich tot verschillende nieuwe soorten ontwikkeld* Het is waarschijnlijk, dat de vroeger in Europa voorkomende Ps. miocenia BILL* tot deze ^ o e p behoort* De Araerikaanse douglas heeft zich gesplitst in drie soorten* De belangrijkste hiervan f PsAaxifolia is zeer plastisch en hierdoor is het raogelijk, dat hij zich over een uitgestrekt gebied aan

uiteenlopende groeiplaatsomstandigheden heeft kunnen aanpassen. Zodoende
ontstond echter een groot aantal groeivormen en groeiplaatsrassen, die uiterst
moeilijk uit elkaar zijn te houden. De extreme vormen (Ps.taxifolia en Ps.
glauca) zijn duidelijk te onderscheiden, en wel zijn de verschillen zo groot,
dat het gerechtvaardigd is ze als aparte soorten op te vatten. De tussengelegen vormen bieden moeilijkheden# Men heeft ze thans samengevat als een varieteit van de groene kustvorm onderdenaamPs* taxifolia caesia (SCHWERIN)
ASSCHERS, 8c GRAEBN. Het onderscheid titssen de uiterste soorten en de
tussenvorm lean als volgt worden geschematiseerd.
Pseudotsuga

taxifolia

taxifolia caesia

aangepast aan:

zeeklimaat

gebergte klimaat

hoogtegroei:
knoppen:
knopschubben:
naaldstand cm de knop:

krachtig
onbebarst9 spits
aanliggend
de knop beschermend

intermediair

groen
vlak
lang
weinig
dun
schijnbaar in twee rijen
ananas* of bananengeur

grijsgroen
intermediair

n
9
9

glauca
continentaal
gebergte klimaat
matig
stomp
afstaand
eindknop vrij

nctulcU

kleur
doorsnede
lengte
ldioblasten
hypodermis
stand aan de twijgen
ccux
^ bloeiwijzen

in meerderheid rood, doch
vaak ook gee1groen

•
9
9
9
9

m

zilvergroen
gewelfd
kort
talrijk
dik
rond uitstaand
appel- of terpentijngeur
in meerderheid
geelgroen

kegels:
afmeting:
dekschubben
aantal kegelsclubben
takaanzet:
2e lot:
kroonvorm:
twijgen:

lang
aanliggend
minder
horizontaal
dikwijls
breed
zwak behaard

intermediair
afstaand
intermediair
opgaand
soms
pyramidaal
intermediair

kort
teruggeslagen
meer
opgaand
geen
slank
sterk behaard

Hierbij valt het volgende op te raerken, SCHENCK (1939)$ die een uitgebreid materiaal uit de verschillende gebieden heeft bestudeerd, en PEACE
(1948), die een studiereis in deze gebieden maakte, zijn tot de overtuiging
gekomen, dat geen enkel kenmcrk, zeifs niet het aanliggen of terugbuigen van
de bractcae, een absoluut betrouwbare maatstaf vorrot voor de onderscheiding
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van de verschillende groeivormen. SCHENCK wijst er op, dat de hoogteligging, de expositie en de hocdanighcid van de groeiplaats, de leeftijd van de
boom, alsook het al of niet uitblijven van voorjaars- en zomerregens, een beslissende en steeds wisselende invloed uitoefenen op de vorming, de vorm en
de kleur van knoppen, naalden, scheuten, twijgen en kegels. In het jglauca"oerbos staan na'ast blauwe exemplaren ook groene. Op noordhellingen en naar
de bovengrens van het Hg/mfc<*''-gebied neemt het aantal groene krone relatief
toe; op warme hellingen en dichter bij de ondergrens van het gebied ziet men
meer blauwe kronen. In het Hviridis"-natuurbos, vooral in de nabijheid van de
oceaan, of op droge klippen is de douglas door een duidelijk zeegroene kleur
der naalden gekenmerkt. In winderige streken valt in het douglasboseenscherpe terpentijngeur, op beschutte plaatsen daarentegen een aromatische vruchtengeur waar te nemen. De naalden zijn meer gescheiden ingeplant, naarmate
ze minder licht ontvangen.
Uit deze korte en onvolledige opsomming moge blijken, dat de douglas zowel een groot aantal genotypische als phaenotypische verschillen vertoont,
die echter zodanig dooreen lopen, dat men er dikwijls geen peU op kan trekken.
SCHENCK acht het klimaat beslissend voor de groeivorm, zowel in het gebied van herkomst, als in het land van aanbouw. Wanneer men bedenkt, dat in
het tamelijk vlakke verbreidingsgebied van de groveden in Europa en Azie ook
bij deze houtsoort ailerlei morphologisch en biologisch duidelijk te onderscheiden rassen zijn ontstaan, is het duidelijk dat in het zo veel meer geaccidenteerde verbreidingsgebied van de douglas in N.Amerika talloze lokale rassen zijn gevormd. SCHOTT heeft reeds in 1904 en 1907 de gedachte uitgesproken, dat bij geleidelijke klimaatsovergangen een evenzo geleidelijke verandering van het plantentype moest worden aangenomen. LANGLET (1936)
kon hetzelfde verschijnsel voor P.sylvestris in Zweden aantonen. SCHMIDT
(1943) bevestigde het zelfs voor kiemplanten van dit gewas.
— Van belang is een uitlating van een van de leveranciers van douglaszaad,
waarmee inons landherkomstenproeven zijn aangelegd. Hijschrijft: „We hebben
hier te doen met een typische ^transition fir*, die op vochtige plaatsen het
beeld vertoont van een p wet-belt-douglas* en op drogere dat van de wdry-beltdouglas*. Het is de vraag of dit phaenotypische verschillen zijn; men mag
hieruit echter ook niet concluderen dat dergelijke verschillen nieuwe vormen
doen ontstaan, De douglas, en in het algemeen elke naaldhoutsoort is een zeer
heterozygote plant. Op elke groeiplaats en in elk ras kan een groot deel van
het spectrum (viridis, caesia, glauca) van verschillende eigenschappen voorkomen# De groeiplaats selecteert hieruit o^t deel, dat het beste is aangepast
aan de plaatselijke omstandigheden, zodat een z.g.n. ,plaatselijk ras* ontstaat. Hierdoor ontstaan echter geen nieuwe eigenschappen, alleen wordt de
top in het eigenschappenspectrum van de ene groep naar de andere verschoven, b,v. van overwegend viridis naar overwegend caesia. Een bepaalde eigenschap zal echter in het algemeen zelden geheel vcrdwijnen, en dit verklaart
de door SCHENCK en andere beschreven verschijnselpn.
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Uanneer de hier ontwikkelde theorie juist is, zal zich in vcle gevallen en
op de lange duur eenzelfde douglas%ras* kunnen ontwikkelen uit zaad, afkomstig uit verschillende delen van het natuurlijke verbreidingsgebied als dit
wordt uitgezaaid op eenzelfde groeiplaats. Indien we dus voortgaan met van
de dougias in ons land steeds zaad te winnen,dan zal zich ook hier een B ras'
kunnen ontwikkelen, dat ter plaatse het best is aangepast. Bewuste selectie
kan dit proces belangrijk versnellen; daarbij is de import van een zo groot
mogelijk aantal Amerikaanse rmssen ter verrijking van het genenmateriaal gewenst*
AANDUIDING VAN DE RASSEN
<

SCHENCK duidt alle herkomsten uit het kustgebied als mviridis" rassen
aanf die uit het binnenland ten N. van de 39 e breedtegraad als mcaesia" en
die ten Z# hiervan als mglauca". Voorts geeft hij de engere herkomsten of
groepen van klimatologische rassen met een nummer en een der letters af e,
i f o, u of y aan, Het nummer komt overeen met dat der kaart van het U.S.
Weather Bureau, De letter heeft betrekking op de hoogteligging, met dien verstande, dat elke letter een verschif van 200 mverticaal aangeeft. iMen krijgt
dan aanduidingen als: viridis-19-Cf caesia-25-i, glauca«7-y, enz, Helaas is de
indeling in klimaatsecties niet constant en bovendien niet natuurlijk, De indeling is sedert 1923 reeds een maal gewijzigd terwijl wijzigingen in de toekomst niet uitgesloten moeten worden geacht. Dat zulks grote moeilijkheden
oplevert, is bij dit onderzoek reeds gebleken.
Een ander bezwaar geldt de benaraingen mviridis"9 mcaesia" en mglauca9.
Op zuiverbotanischegrondslagisdeze indeling buitengewoon moeilijk door te
voeren, Deze geo^afische aanduiding suggereert een overeenkomst tussen de
rassen binnen elk betrokken gebied, welke niet aanwezig is. Tenslotte is de
aanduiding van de hoogteligging onvoldoende. De verticale zone waarover de
dougias voorkomt is gemiddeld wel 1200 m hoog(zie blz,13)» maar in de praktijk bijna nergens, Bovendien geven de letters geen uitsluitsel over de absolute hoogte en wordt er niets gezegd over de duur van de vegetatietijd,
Voor een houtsoort als de dougias, die zulk een g^ote betekenis heeft voor
de bosbouw in W. Europa en die in zijn vaderland over zulk een uitgestrekt
gebied voorkomt, is om theoretische en practische redenen een nauwkeurige
omschrijving van de plaats van herkomst van het zaad onontbeerlijk. Van groot
belang is de vermelding daarbij van het bostype, het bodemtype, de lengte van
de vegetatietijd (periode tussen eerste en laatste nachtvorst) en de afwijkingen van de temperatuur- en neerslaggegevens t#o#v. de meest nabijgelegen
klimatologische stations,
*
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*

*
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HOOFDSTUK II
NATUURLIJK GROEIGEBIED
Het natuurl jk verspreidingsgebied van de douglas vormt cen onderdeel van
het N.V.-Amer kaanse naaldhoutbos. Hier bereiken de bomen hoge leeftijden
en grote afmet ngen, en vormen zij ongeveer 30% van de houtmassa. Het hout
is ook hier te lande bekend als „Oregon Pine".
Het verspreidingsgebied van de douglas is niet aaneengesloten, Het strekt
zich in Canada uit over ee^n groot gedeelte van de provincie Brits-Columbia
met inbegrip van het eiland Vancouver. We yinden de douglas daar in de lagere delen langs de kust, in de dalen van de Coast Range, de Rocky Mountains
en hun voorgebergten en het centrale hoogland. Hij overschrijdt oostwaarts
de kam van de Rocky Mountains, Het nbordelijkst komt de douglas in Canada
voor in het dal van de Fraser River op ongeveer 55 o 30' N.B,
Het verspreidingsgebied van de douglas splitst zich even over de grens
van de V.S.A, in een gedeelte, dat is gelegen in het W, van de staten Washington, Oregon, California, met als zuidelijkste punt ongeveer 36 N.B. en
een gebied in de RockyMountains, in de statenIdaho, West-Montana, Wyoming,
Utah, Colorado, Arizona en Nieuw-Mexico met een uitloper in de Republiek
Mexico, In de laatstgenoerade staat bereikt de douglas op ongeveer 25° N.B.
het zuidelijkst punt van zijn natuurlijk voorkoraen. Tussen deze twee gebieden komt de douglas voor in de Blue Mountains in Oregon.
De douglas komt in het gebergte voor in een gordel, waarvan de onderste
en bovenste grens geraiddeld ongeveer 1200 m in hoogte verschillen. Deze
gordel stijgt in het zuiden van het verspreidingsgebied hoog in het gebergte
op. In het noordelijk deel daalt de benedengrens tot zeeniveau, zodat de gordel daar minder dan 1200 mhoog kan zijn.
(1)

TOPOGRAFIE

In grote trekken is het natuurlijke verhreidingsgebied van de douglas opgebouwd uit enige van N, naar Z, lopende bergreeksen, die landwaarts in telkens hoger zijn en waartussen rain of meer uitgestrekte vlakten liggen (zie
kaart 1).
(1) Voor de kust van Canada ligt een reeks bergachtige eilanden, welke
een schakel vormt tussen het gebergte in Zuid \laska enerzijds en (6) de
Olympic-Mountains en Coast Range in Washington, Oregon en California anderzijds. Deze reeks bereikt op Vancouver Island een hoogte van 2280 m(Victoria Peak) en op het Olympisch Schiereiknd een hoogte van 2480 m (Mount
Olympus), Deze delen zijn alpine, Overigens is deze reeks niet buitengewoon
hoog (ca 450 m)en wordt de bosgrens niet bereikt,
Achter deze gebergten ligt een serie laagten, waarvan het noordelijke en
zuidelijke deel onder de zeespiegel liggen (Puget Sound, Golf van Califor*
nie). Verder worden deze laagten ingenomen door (7) de stroomgebieden van
de Cowlitz River in Washington en de Willamette River in Oregon en (8) de
Sacramento, de San Joaquin en de Fulare in Californie,
23
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Hierop volgt weer een reeks gebergten gevormddoor:(2) de Canadese Coast
Range| zelden boven 2700 m uitstekend, doch ruw en onherbergzaam; (9) de
Cascaden in Washington en Oegon, een breed sterk gee'rodeerd massief, waarvan de hoogte wisselt van 1200 tot 2400 m met enkele toppen van 3000 tot
4250 m; (9) de Sierra Nevada in California, waarvan de kam grotendeels op
ruira 33(K)raligt.
Verder landinwaarts volgen een aantal hoogvlakten: (3) in Canada het
Interior Plateau, dat betrekkelijk vlak is, dat vele grote meren telt en waarin
verschillende grote rivieren diepe stroomdalen werden ingesneden (Thompson
«

River, Fraser River); in de Verenigde Staten sluit hierbij aan (10) de Columbia Hoogvlakte, gemiddeld 600 m hoog, met in het midden daarvan de Blue
Mountains (1500 m); (11) het Grote Bekken, een opmerkelijk gebied zonder afwatering naar zee; aride f talrijke zoutmeren} 1500 tot 2000 m hoog; (12) het
Colorado Plateau, is een zeer effen hoogvlakte met een klein aantal diep ingesneden stroomdalen (canyons); (13) het Lower Colorado Basin, evenals de
beide voorgaande gebieden aride, doch met een afwatering door de Colorado
River.
«

Ten O. van deze reeks hoogvlakten liggen de Rocky Mountains, weIke bestaan uit een drietal bergruggen. Door hun hoogte en hun onherbergzaamheid
vormen de Rockies een wezenlijke grens tussen het Oosten en het Westen van
N« Amerika. (5) In Canada zijn deze gebergten sterk alpine en er komen vele
gletschers op voor. (15,16,17) In de V.S.A. zijn ze belangrijk hoger; alleen de
toppen zijn alpine. Niettemin zijn ze ruw en gedeeltelijk nog niet betreden.
Melding moet nog worden gemaakt van (21) de Black Hills (2200 m), die
in de Great.Plains omhoog rijzen en waar het N.*Amerikaanse naaldhoutbos
een uitloper vormt in de ten O. van de Rocky Mountains gelegen prairie.
T o p o g r a f / e von W. Washington

( Z i e kaart 2)

Langs de kust vinden we in het N. de Olympic Mountains en in het Z. de
noordelijke uitlopers van de Coast Range* De Olympic Mountains zijn een betrekkelijk hoog gebergte, waarvan de toppen meest oudc vulkanen zijn. De
hoogste top is de Mount Olympus (2480 m), weIke boven de boomgrens uitsteekt. Dit gebergte heeft een radiale afwatering, waarschijnlijk ontstaan door
een koepelvormige opheffing, weIke tot in de huidige tijd nog plaats heeft.
Door de grote neerslag is dit gebied met dichte, bijna ondoordringbare bossen
bedekt.DeCoastRange in Washington isnietzohoog als de OlympicMountains.
Ze bereikt hier een hoogte van ongeveer 450 m, met daar boven uit twee hoge*
te toppen (tot 600 m). De gesteenten waaruit de Coast Range is samengesteld,
zijn over het algemeen zacht, zodat dadelijk erosie optreedt, wanneer de be-,
groeiing wordt weggenomen. De Coast Range is hierdoor zeer geleed*
In het zadel tussen de Olympic Mountains en de Coast Range stroomt de
Chehalis River, welke uitmondt in Grays Harbor, een bijna 20 km in het land
dringende baai.De verschillende rivieren aan de westzijde van de Coast Range
monden uit in de Willapa Ray, zo genoemd naar de voornaamste rivier in dit
15
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gebied. De zuidgrens wordt gevormd door de Columbia River, die ten Z . van
de Coast Range een breed estuarium vormt.
Ten O. van de Olympic Mountains ligt de Puget Sound, een ongeveer 240
km landinwaarts dringende zeearm, die een grote invloed heeft op het plaatselijk klimaat. Ten 0# van de Coast Range ligt het dal van de Cowlitz River,
die naar het Z . stroorat en in de Columbia River uitmondt.
De O. he1ft wordt gevormd door de westhelling van de Cascaden. Dit gebergte is een duidelijke eenheid, zowel topografisch als georaorphologisch.
De kam bereikt grotendeels een hoogte van 1500 m. Enkele belangrijke toppen
zijn de Mount Baker (3280 m), de Glacier Peak (3180 m), de Mount Rainier
(4390 m), de Mount St Hellens (3850 m) en de Mount Adams (3800 m). Door de
enorme neerslag vinden we langs de westhelling een groot aantal rivieren,
welke uitmonden in de Puget-Sound of in de Cowlitz River.
(2) G E 0 L 0 G I E

In het algemeen is N.W. Amerika gekenmerkt door grote tectonische bewegingen. In de Coast Range hebben tot in de huidige tijd nog plooiingen plaats.
Mede hierdoor is dit gebied zeer heterogeen; behalve dieptegesteenten, komen
cr de meest verschillende uitvloeiings- en sedimentsgesteenten voor.
Het W. van Brits-Columbia bestaat uit postcambrische stollingsgesteenten, voornamelijk graniet; Vancouver Island uit metamorph Palaeozoicum in
de bontste verscheidenheid van geologische vormen. Het Interior Plateau is
opgebouwd uit tertiaire gesteenten, de Rocky Mountains uit archaische.
In de V.S.A. vinden we een overeenkomstig beeld. De westhellingen
van de Coast Range bestaan hier uit jong Tertiair. Daarop volgt ongeveer in
de middelste strook van het gebergte oud Tertiair, en soms Praeeoceen; de
oosthellingen worden meestal weer gevormd door jonger Tertiair.
Het grootste deel van de ten O. van de Coast Range gelegen dalen is bedckit met kwartaire afzettingen. De Cascaden zijn in hoofdzaak opgebouwd uit
tertiaire uitvloeiingsgesteenten: in Washington is dit granitisch, doch in Oregon bestaat het uit basalt, andesiet en porfier. De Sierra Nevada is in hoofdzaak gevormd uit metamorphe schisten, waardoorheen massa's.en lagen graniet en eruptieve gesteenten breken.De hogere bergen in het Z. van het Sierragebied bestaan voornamelijk uit graniet.
Geologic

van W. Wash/ngfon

Zoals uit het geologische overzichtskaartje (volgens Geologic Map of U.S.
1932) (kaart 3) van dit gebied blijkt,vinden we alleen in het noordeUjkstedeel
van de Cascaden palaeozoische gesteenten met daarmssen enkele streken met
carbonische uitvloeiingsgesteenten (13)« De eilandengroep San Juan bestaat
uit gesteenten, die waarschijnlijk uit het Carboon dateren (14)..Het middendeel van de Cascaden in Washington bestaat uit oudere secundaire ganggesteenten (granodioriet en gabbro) (12). Verder vinden we eocene gesteenten in
17
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het centrum van het Olympic Schiereiland (11) waar ze zijn samengesteld uit
metamorphe gesteenten van sedimentaire oorsprong. In het uiterste N. van
Washington vinden we enkele gebieden met marine afzettingen uit het Krijt
(10^ In de Z . ^ . hoek, in het centrum van het Coast Range vinden we eocene
vulkanische gesteenten. Deze komen ook voor in een boog om het Praeeoceen
van de Olympic Mountains* (9) Voortst treffen we het Eoceen aan in de vorm
van marine afzettingen op de oostelijke benedenhellingen van de Coast Range
(8) en in de vorm van continentale afzettingen in het zuidelijk deel van het
Puget Sound bekken (7)« Oligocene afzettingen vinden we voornamelijk in het
Noorden van het. Olympic Schiereiland als een smalle strook langs de kust
(6); het zijn marine afzettingen. Het Mioceen in dit gebied is eveneens van
marine oorsprong (3)« Men treft het aan langs de westkust van het Olympic
Schiereiland en langs de westhelling van de Coast Range* Wat de stollingsgesteenten uit het Tertiair betreft, deze vinden we als ganggesteenten (5) en
als uitvloeiingsgesteenten (4). Ze beslaan de hele Z.O. hoek van W* Wash*
ington; ze zijn ontstaan in het Mioceen en bestaan uit basalt en andesiet* Op
enkele plaatsen vinden we pleistocene vulkanische gesteenten op de vulkanische toppen in het Cascadengebergte (2); het zijn andesieten en verharde
lava's op de Mnt Baker, Mnt Rainier* de Glacier Peak, de Mnt St Helens en de
Mnt Adams.
Kwartaire afzettingen treffen we aan in het Puget Sound Bekken, langs
het zuidelijk deel van de kust en bij Vancouver langs de Columbia River (1).
Deze afzettingen zijn deels glaciaal (in het N«), deels marine (langs de kust)
en deels fluviatiel (in de rivierdalen)*
Uit deze vluchtige beschrijving van de geologische toestand van dit gebied blijkt wel dat deze ingewikkeld is en dat een groot aantal geologische
vormen en gesteentesoorten elkaar op korte afstand afwisselen. Het heeft
echter geen doel hier dieper op de geologie van dit gebied in te gaan, omdat
bet voorkomen van houtsoorten niet in hoofdzaak wordt bepaaId door de geologische herkomst van de onder^rond.
(3) G E S T E L D H E I D

V A N DE

GROND

De verschillende stoffen waaruit de grond is opgebouwd* werken tot het
tijdstip van rijpheid van het profiel door hun physische en chemische eigenschappen in op de samenstelling van de vegetatie* Op de duur wordt echter
het klimaat beslissend voor het vegetatiebceld, dat geleidelijk verandert, totdat de climax-associatie en daarmede een dynamisch evenwicht is ingetreden
tussen de drie factoren: klimaat, ^ond en vegetatie. De invloed van de grond
op deze eindtoestand.uit zich onder normale omstandigheden alleen in de stabiliteit van de climax* De bodem verandert onder invloed van klimaat en vegetatie zodanig t dat tenslotte uit verschillende rooedergesteenten overeenkomstige bodemtypen ontstaan, waarvan de verbreiding overeenkomt met die
van de vormende factoren klimaat en vegetatie. Zeer eenzijdige saraengestelde grondsoorten als zuivere kalkgronden en zuivere kwarts^ronden vormen op
deze gang van zaken een uitzondering.
19

In het kader van dit onderzoek is het van belang, uitvoeriger in te gaan op
de in hct verbreidingsgebied van de groene douglas voorkomende bodemtypen.
Verschillen in bodemtype worden o.a. veroorzaakt door verschillcn in klimaat,
terwijl klimaatsverschillen ook aanleiding zijn tot grociplaatsrasscn bij een
houtsoort, zodat er dus een indirect verband aanwezig is tussen bodemtype
en raseigenschappen. De kennis hiervan kan het herkomstenonderzoek vergemakkelijken.
Bij deze bespreking van de bodemtypen in het verbreidingsgebied van de
douglas moeten wij ons beperken tot een deel van de V.S.A. In Canada en in
de Republiek Mexico is daarover nog onvoldoende bekend. Evenmin zijn in de
V.S.A. alle gronden reeds volledig beschreven, geklasseerd en gekarteerd;
vooral in het W. moet nog veel worden onderzocht. In het douglasgebied zijn
volledige gegevens beschikbaar van de lager gelegen terreinen van het westelijk kustgebied en van een belangrijk deel van de hellingen van de Coast
Range en de Sierra Nevada, De ten O. daarvan gelegen gebergtegronden zijn
voorlopig aangegeven als vlakgrondige terreinen.
In tegenstelling met het 0 . van de V.S.A, , vindt men in het westelijk
kustgebied vele bodemtypen op een betrekkelijk kleine oppervlakte. Dit komt
door het sterk wisselende relief en de daardoor eveneens sterk wisselende
factoren kliraaat en begroeiing. Deze gebieden zijn in het algeraeen te klein
om op een overzichtskaart te worden aangegeven.
De grond in de slenk tussen de Coast Range en de Cascaden resp. de
Sierra Nevada, bestaat grotendeeis uit vers verweerd materiaal, dat in samenhang met het onderliggende gesteente, plaatselijk sterk wisselt. Voor zover
in het westelijk kustgebied ontwikkeling van een bodemprofiel plaats had,
geschiedde dit in het algemeen overeenkomstig dat van de apedalfers*, waaronder MARBUT (1935) verstaat: gronden met verrijking van Fe of Al in een
bepaalde laag, maar nooit met Ca. Dit gaat meestal samen met een huraide
klimaat, in tegenstelling met de vorming van „p€docals*, waaronder gronden
worden verstaan met Ca«verrijking in een bepaalde laag; een verschijnsel dat
gewoonlijk plaats heeft in een aride klimaat.
De bodemtypen van het westelijk kustgebied die tot de pedalvers behoren,
vertegenwoordigen drie groepen (MARBUTt 1935; Yearbook of Agriculture,
1940)
( l ) de bruinmgrijze podsolacbtige gronden, welke men vindt in het N. van de
laagte tussen Coast Range en Cascaden, dus in het heuvelland om de
Puget Sound; ze zijn in een gematigd humide klimaat tot ontwikkeling gekomen.
Kenmerkeni dun laagje strooisel boven een donker grijs-bruine laag milde
humus ter dikte van 5 cm, overgaand in een grijs-bruin gekleurde, uitgespoelde horizont, die zich tot een diepte van 20 tot 25 cm voortzet. B«horizont wisselt van gelig»bruin tot licht roodbruin, merkbaar dichter van
structuur dan de A*horizont; structuur en kleur vervagen bij overgang naar
het oorspfonkelijke materiaal, dat al naar de samenstelling van het moedergesteente zwaar tot licht i s . Gewoonlijk tamelijk zuur; humuslaag minder zuur of neutraal.
20
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Kaart 4
1 •§ Everett»serie
2 » Toutle-serie
3m Sjpringdale-serie
4 • Melboume-serie
5 •»Sacramento-serie
6 *• lillamette»serie

7 ••S|>anaway»s€ne
8 m Aiken-serie
9 • Zand
10•»Veengrond
11• wRough and stony land*
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Productiviteit: wisselt belangrijk naar structuur en natuur van het oorspronkelijke materiaal.
De belangrijkste gronden uit deze groep zijn op kaart 4 verenigd tot de
Everett-, de Tootle-, de Springdale-, en de Spanaway-series (behoren tezamen tot het Everett-Alderwood-Areaal), de Melbourne-serie (behoort tot
het OlympH>Melbourne-areaal) en Sacramento- en Willamette-series (behorend tot het Willamette^areaal).
(2) De rode en gele podsoldchtige gronden (laterietachtige gronden) in de lagere streken en voorgebergten in N«Californie en W.Oregon; ze zijn sterk
uitgespoeld, met weinig organisch materiaal en minerale plantenvoedingsstoffen.
Bovengrond: licht gekleurd, zandrig; ondergrond: zwaarder, taaier en rood,
geel of vlekkerig. Van nature niet vruchtbaar; toch voor de landbouw in
gebruik, omdat ze gemakkelijk zijn te bewerken en snel reageren op een
bemesting. Van«de grondtypen op kaart 4 behoren hiertoe die van de Aikenseries.
(3)De litbosols en de planosols in humide klimaten, in de hoger gelegen bergstieken, waar de rotsachtige hellingen met een dun laagje pond zijn bedekt, dat nog geen uitgerijpt profiel bezit.
Voorts komt de douglas nog voor op verschillende gronden, waarin geen
profiel kan ontstaan zoals alluvimle rivierponden, stuivende zanden, e.d.

(4) K L I M A A T

Het klimaat is een factor, die voor een belangrijk gedcclte de aard van
de plafitengroei bepaalt. Daarom is een beschrijving van het klimaat van het
natuurlijke verbreidingsgebied van de douglas van belang. Het is echter moeilijk het klimaat als complex van een poot aantal factoren op een eenvoudige
wijze te karakteriseren. Het gevaar bestaat, dat essentiele factoren worden
verwaarloosd-omdat er, behalve voor de hand liggende factoren, nog andere
kunnen zijn, die we niet als belangrijk onderkennen of die niet eenvoudig in
cijfers kunnen worden uitgedrukt. Bovendien is de werking van een factor in
de regel weer afhankelijk van die der andere.
De gezamenlijke werking van grond en klimaat komt tot uitdrukking in de
samenstelling en de aard van de vegetatie.#0p pond van deze innige betrekking tussen plantengroei en omgeving is het mogelijk, (1) de plaatselijk vaak
uiteenlopende oecologische factoren ten aanzien van hun invloed op de planten als complex te groeperen; (2) het onder invloed daarvan gevormde plantendek in vegetatie-eenheden te onderscheiden entekaarteren, (3) inzicht te
verkrijgen in de oecologische eisen van bedoelde eenheden en (4) de klimatologische amplitude van bepaalde plantengeraeenschappen te leren kennen.
De bestudering van de plantengemeenschappen en van de betrekking tussen deze en de oecologische factoren is de taak van de plantensociologie.
In Europa heeft deze wetenschap reeds veel bereikt, doch in Amerika is zij
22
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tot nu toe weinig beoefend. Hierdoor kan aldaar voor de vaststelling van dc
bestaande betrekking tussen klimaat en begroeiing niet worden uitgegaan van
bepaalde, aanwezige, natuurlijke vegetatie-eenheden als resultantc van de
tcr plaatse werkzame klimatologische factoren. De studie van de klimaatsinvlocden aldaar moet van de andere kant worden aangevat en wel • ondanks
de hierboven genoemde bezwaren - door de afzonderlijke factoren te groeperen in coraplexen waarvan de gezamenlijke werking de vorming van bepaalde
vegetatievormen tengevolge heeft b,v. kliraaatsystemen van KOPPEN of
THORNTHWAITE en door de bestudering van de afzonderlijke factoren.
In grote trekken wordt het klimaat in het verbreidingsgebied van de douglas
beheerst door de volgende factoren:
(1) de regenbrengende westenwind;
(2) de, evenwijdig aan de kustlijn, dus loodrecht op de richiing van de regenwind lopende, naar het binnenland in hoogte toeneraende, bergreeksen;
(3) de tamelijk koude golfstroom langs de kust;
(4) de normale verdeling van land- en zeeklimaten boven elk continent.
De eerste twee factoren bepalen de hoeveelheid neerslag. De hogere gebergten dwingen de wind op te stijgen en vocht af te staan, waardoor de daarachter gelegen hellingen en de dalen in de regenschaduw komen te liggen.
Eerst als de landwaarts stromende vochtige lucht op haar weg wederom een
bergreeks ontmoet, die haar noopt hoger op te stijgen dan bij het voorliggende gebergte, geeft zij weer water af.
Door de koude golfstroom langs de kust is de lucht boven de zee in de
zomer. belangrijk koeler dan boven het' continent, zodat zij landwaarts relatief droger wordt en minder snel vocht afstaat. Hierdoor ontstaat in de zomer
een minimum aan regenval. Ondanks de koude golfstroom is de temperatuur
van het vasteland in de winter lager dan van de z e e ; d e dan warmere zeelucht
koelt dus boven land af, zodat veel regen valt.
Bedoelde golfstroom is de oorzaak, dat het klimaat in deze streken koeler
is dan bij ons op dezelfde breedte. Ora in Amerika een gebied te vinden met
eenzelfde temperatuurverloop als b.v. in de Bilt, moet men enige breedtegraden zuidelijker gaan. Maar dan zijn de duur en de intensiteit van de bestraling, die iramers met de breedte veranderen, weer niet gelijk. Hoewel er in
het natuurlijk groeigebied van de douglas wel streken zijn te vinden, waar
het klimaat overeenstemming vertoont met het onze, is het om de hierboven
aangegeven redenen niet mogelijk een streek te vinden waarvan het klimaat
vollcdig met dat van Nederland overeenkomt.
Ter vergelijking van het klimaat als geheel is hier uitgegaan van twee
systeraen welke algemeen in gebruik zijn, te weten dat van KOPPEN en dat
van THORNTHWAITE. Ter vergelijking van afzonderlijke factoren werden^ekozen: de gemiddelde temperatuur in Januari en in Juni; de gemiddelde dag
met de laatste en de eerste vorst in het voorjaar, respectievelijk het najaar;
cie gemiddelde lengte van de vorstvrije periode; de gemiddelde regenval per
jaar en die van April tot en met September.
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Volgens de methode van KOPPEN valt Nederland in het type Cfb 2/3.
Uit kaart 5 welke is overgenomen van KOPPEN-GEIGER, blijkt dat we dit
type in N.W. Amerika alleen op Vancouver Island en in het benedendal van de
Fraser River vinden. Zeer verwant is het type Csb, dat voorkomt in een groot
deel van Washington, W. Oregon, het dal van de Columbia River en een deel
v^n California. Een meer gedetailleerd kaartje van Washington, berustende
-p gegevens van het Weather Bureau 1939 (kaart 6)^eeft echter een iets afwijkend beeld. Ook W.Washington valt nog in de Cfb-klimaten en niet, zoals
KOPPEN*GEIGER aangeeft, in de Csb«kllmaten. De verschillende stations
liggen wel dicht op de grens van het Csb-kliraaattype.
Wanneer men nu in rekening brengt, dat men in ons land geen herkomsten
moet importeren uit het gebergte, omdat het klimaat in het gebergte een ander
karakter heeft dan op de vlakte en omdat de grenzen in het gebergte wegens
het sterk wisselend lokaal karakter van het klimaat, moeilijk precies zijn aan
te geven, dan valt van het Cfb-gebied weer een groot stuk af. De streek waarin men een redelijke zekerheid heeft dat, volgens deze methode, het klimaat
tot hetzelfde type behoort als het onze t ligtdusin West Washington in de kuststrook en in het Puget Sound Bekken.
II METHODE

THO RN TH W At T E

Kaart 7 geeft een beeId van de klimaattypen van N.W. Amerika volgens de
methode van THORNTHWAITE (1931)« Ons land vertoont het type BrC'b. Dit
wordt dus gevonden ten O. van het Vancouver Island en in het Puget Sound
Bekken, Ten Wvdaarbij sluit een iets vochtigere strook aan. Eendetailbeeld
van W. Washington geeft kaart 8. De grootste overeenkomst tussen ons land
en W.Washington wordt dus wat de vochtigheid van het klimaat betreft alleen
gevonden in de westkuststrook van het Puget Sound Bekken. Wat de tempe^
ratuur betreft zo valt practisch geheel W.Washington onder het C*b-type.
/ / / A F ZO N D E RLIJ K E F AC TO R EN
(1) gemlddetde

Januarl-tempcratuur

Kaart 9 geeft de Januari-isothermen voor W.Washington, waarbij het gebied tussen 1° en 3° C, dat is ongeveer het gebied dat overeenkomt met Ne«
derland, gearceerd is. Het blijkt dat de winter in het laagland van W.Washington in het algemeen minder koud is dan bij ons; en dat er geen gebied is
aan te wijzen, dat voldoet aan de eis gesteld op biz. 28 alinea 2 en aan de
eis van een gelijke Januari-temperatuur.
(2) gemtddmlde

Jvll»tmmperatuur

Kaart 10. Overeenkorastig gearceerd gebied 16° • 18° C. De zomer is
in beide gebieden ongeveer even warm. Alleen aan de kust van Washington en
in het gebergte is het koeler. Het gebied dat voldoet aan de eisen voor import en eenzelfde Juli-temperatuur heeft, ligt in het Puget Sound Bekken"en
in de buurt van de monding van de Columbia River.
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( 3 ) cf« / o o t s t e vorst In h«t voor/aor

Kaart 11. Deze belangrijke factor moet eigenlijk niet alleen worden beschouwd, maar worden vergeleken met de gemiddelde temperatuur op datzelfde
tijdstip. De nodige gegevens hierover ontbreken echter. Overeenkomstige gebieden zijn gearceerd. De grootste overeenkomst wordt gevonden in het zuidelijke deel van het Puget Sound Bekken en een strook in de zuidwestelijke
counties Grays Harbor, Pacific, Lewis en Cowlitz.
(4) de merstm vorst In fief nafaar

Kaart 12» Van belang in verband met de verhouting van het St. Janslot.
Geen bevredigend overeenkomstige gebieden, behalve een strook in Thurston,
Lewis en Cowlitz.
( 5 ) c/« v o r s t v r l / e tlfd

Kaart 13. Kan worden beschouwd als een maat voor de lengte van de vegetatietijd. Meest overeenstemmende gebieden zijn de westkust van Whatcom, Pierce, Thurston, Z.Grays Harbor, O.Pacific en Wahkiakum, Lewis en
Cowlitz.
(6) gemiddelde

jaarlIjkse

neerslag

Kaart 14» De neerslagverdeling is in dit gebied totaal anders dan in ons
land, zodat een vergelijking van de jaarlijkse neerslag geen houvast geeft.
De zomer is in W.Amerika droger dan bij ons, de winter relatief veel vochtiger, zodat het totale beeId natter is dan bij ons.
O) gemiddeldc

neerslag

van April fot en met

September

Kaart 15. Dit cijfer heeft voor de vegetatie meer betekenis dan het jaarcijfer, omdat de vegetatie in de meeste gevallen gedurende de vegetatietijd
meer vocht verbruikt dan er in die periode valt. Van deze hoeveelheid vocht
h^ngt het af of de vegetatie de reservecapaciteit van de grond geheel zal
moeten benutten en tenslotte zelfs van de droogte zal lijden, of dat de vegetatie het reservevocht in de grorid niet ten voile zal behoeven aan te spreken.
Meest bevredigende overeenkomst: Z.Pacific, Wahkiakum, W.Cowlitz.
Wanneer we echter in aanraerking nemen, dat onze bosgronden in het algemeen een gering waterhoudend vermogen hebben en het grondwater voor de
vegetatie meestal te diep ligt, en daarentegen de Amerikaanse douglasbossen
op goed vochthoudende gronden liggen, zien we dat de douglas in ons land
dus in hogere mateopdeneerslag is aangewezen dan in zijn natuurlijke grondgebied. Het is daarom eventueel geoorloofd de minimum grens van de neerslag gedurende deze periode voor Amerika iets lager aan te nemen dan met de
cijfers voor ons land wordt aangegeven. In dat geval korat ook een strook in
het gebied ten Zuiden van het Puget Sound bekken in aanraerking.
Conclusie:
Er is geen enkel gebied waar alle factoren tussen Nederland en W»fashington
geheel overeenstemmen. De beste overeenstemming wordt gevonden in het
kustgebied van W.lashington en in het Puget Sound bekken.
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£s")BOSGEBIEbEN

De bosgebieden van het Noordwest-Amerikaanse naaldhoutgebied kan men
volgens verschillende principes indclcn en benoemen.
In de eerste plaats kan men de begroeiingstypen zoals men die aantreft
zonder meer klasseren9 doch door de veelheid van deze-z.g.n. wcover types*
en door de veelheid van indelingsmogelijkheden is eigenlijk geen dezer indelingen bevredigend. Men heeft echter een comprorais gesloten en in Forest
Cover Types of WesternNorthAmerica(1948) een lijst gepubliceerd van de typen Bwaarvan het gebruik wordt aanbevolen*.
Een dergelijke indeling heeft echter het bezwaar, dat de gevormde typen
niet ondubbelzinnigslaanophetecologische factorencomplex. Immers verschillende dezer typenkunnentot dezelfde successie behoren en omgekeerd kaneenzelfde type tot verschillende successies behoren, Om dit bezwaar te ontlo*
pen moet men dus een indeling maken der climaxvegetaties enalle sub-climaxvegetaties min of meer als bijkomstig beschouwen, ook al beslaan ze soms
grote oppervlakten* Er kan hierbij echter een strijdpunt ontstaan over devraag
of men natuurlijke branden tot de groeiplaatsfactoren moet rekenen of niet.
Immers op verscheidenen plaatsen komen deze branden zo frequent voort dat
de successie eenvoudig niet de gelegenheid krijgt voort te gaan. M.i. moet
men echter zelfs in dat geval brandvegetaties niet als climaxvegetaties opvatten,
De meest gebruikte indeling der climax-vegetaties is van ZON &SCHANTZ
(1924). Deze wordt ook door BAKER (1950) en door TOUMEY & KORSTIAN
(1947) in hun leerboeken gebruikt. Ze onderscheidt twee kreupelhoutzones en
drie zones met opgaand bos.
De kreupelhoutzones zijn:
(1) het chaparral en
(2) het,Pinus*Juniperus areaal,
Het opgaande bos kan worden onderscheiden in:
(3) het Pinus ponderosa • Pseudotsuga areaal,
(4) het Tbuja-Tsuga areaal, dat voor dit onderzoek van bijzonder belang is, en
daaromnader zal worden beschreven en
(5) het PiceamAbies areaal,
HET THUJA-fSUGA AREAAL

Dit areaal bestaat uit twee gescheiden gebieden, die we als subarealen
onderscheiden. In deze subarealen worden resp. twee en zeven bostypen onderscheiden, en bovendien nog enkele bostypen opgenomen als het Sequoia*
type.
(A) Het Pinus monticola subareaal
(a) het pinus monticola»Larix occMentalis type
(b) het Pinus monticola»Thuja»Tsuga type
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(B) Hct Pseudotsuga taxijolia subareaaU
(a) hct Pseudotsuga taxifolia type
(b) hct Picea sitcbensis-Tsuga
beterophylla type
(c) hct Alnus rubra type
(d) het Arbutus Menziesii»Quercus Garryana overgangstypc
( c ) hct zuidelijk kusttypc van Brits-Columbic
(f) hct centrale kusttypc van Brits-Colurabie
(g) hct noordelijk kusttypc van Brits-Columbic
(C) Hct Sequoia~type
(A) Het Pinus monticola subareaal is gclcgcn op de westhellingen van dc
Rocky Mountains, in Canada in dc Interior Wet Belt van Brits-Colunibie en
in de Vercnigde Staten in West Montana en Noord Idaho. Het kliraaat van
dit gcbied is niet 20 vochtig a l s dat langs de kust t doeh veel minder droog
dan dat in het Pinus ponderosa-Pseudotsuga areaal. Het wordt onderscheiden in twee bostypen al naar hct voorkoracn van Larix occidentalism Het
is cchter wegens zijn continentale karakter voor ons van geen belang.
(BjHct Pseudotsuga taxijolia subareaal omvat het gehelc kustgebied van
N»W. Amerika tussen 42 en 54° N.B. Het is gekenmerkt door ecn aantal
bepaalde bostypen, die neigen naar het Tbuja*Tsuga type, Zo vindt raen
bijv. op lagc, matig vochtige hellingen tussen zeeniveau en 1000 ra, uit»
gestrekte zuivcre douglasbossen. Op dezelfde plaatsen komen echter gemengde opstanden voor van Pseudotsuga, Thuja en Tsugat die een verder
ontwikkelingsstadiura zijn van het douglasbos, dat, indien er niet telkens
zware branden wareri, reeds lang zou hebben plaats gemaakt voor een b o s ,
waarin Tsuga beterophylla en Tbuja plicata de hoofdsoorten zijn
Zowel het Pinus monticola subareaala l s het Pseudotsuga taxijolia subareaal vertonen de eigenschap ora ondanks ecn verschillend beginstadium
toch tot dezelfde climax te komen.
In het Pseudotsuga taxijolia subareaal kutwen we in de Vercnigde Staten
drie en in Canada nog vier typen onderscheiden. Het zijn:
(a) Het Pseudotsuga taxijolia type. Dit is economisch het meest belangrijk,
beslaat ongeveer de helft van W.Washington en f . O r c ^ n en fame voor dp allerlei ^ o n d e n in de droge dalen van deze gebieden. Het is een semipermanent
t
y p € t in het bijzonder op de drogere grx»nden waar geregeld branden voorleon|
c n . HANZLIK (1935) vermoede, dat dit bostype, altbaas in de Olympic
Mountains, indien branden uitblijven, z a l worclen ©pgevolgd door een b o s ,
w
a a r i n ondanks hct feit dat Tsmga beterophylla een geweldige schaduwhouesoort i s , niet deze soore, doch Abies amabilis de hoofdhootsoore i s . De s a menstelUng w i s s c k en hange af van de groeiplaaes en van de leefdjd van de
opstaod. De bossen bestaan in de jeugd vaak voor 80 wot 100% uie Pseud®*
tsuga taxijolia; in o^crjarigc natuurbossen zijn Tsmga betempbylia em Thuja
pUcatm echter vaak veel eaMjker, Bij toenemende hoogee boven z e e , of wanneer we dichter bij de kust komen, wordt de standplaaes vochciger, waardoor
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het aandeel van de douglas in de menging afneemt, en dat van Tsuga hetero*
pbylla, Thuja plicata, Picea sitchensis (alleen dicht bij de kust), Abies ama*
bilis, A. grandis en Pinus monticola (voor zover niet aangetast door Cronartium) toeneemt. Het klimaat is in het algemeen zacht en gelijkmatig met vrii
veel mist, De vegetatietijd bedraagt 7 maanden.
(b) Het Picea sitchensis • Tsuga hetetophylla type komt voor in de lage streken van het kustgebied van Washington en Oregon, in de z.g.n. nevelzone.
Het beslaat niet zo'n grote oppervlakte als het vorige type, doch het is wel
van grote economische waarde. WESTVELD (1936) acht dit bostype de climaxvegetatie vandeze groeipIaatsen.Hijonderscheidt twee subtypen, het wbottomland-type* enhet „slope-type*•Heteerste koratvooropdealluvialegronden in de
rivierdalen; het laatste op de vochtige, doch goed gedraineerde heuvels in het
laagland. De boraen van het „slope-type* worden niet zo groot alg in het
„bottomland-type*; het hout is echter takvrij en heeft fijne jaarringen. In het
voor (tot 55%) dan in
p slope-type* komt meestal iets meer Picea sitchensis
het #bottomland*type* (25*40%). Pseudotsuga taxifolia, Thuja plicata, Abies
gtandis en A. amabilis zijn in het gehele gebied de begeleidende houtsoorten;in het zuiden, dicht bij de kust, neerat Cbamaecyparis Lawsoma de plaats
in van Thuja plicata* Behalve in procentuele samenstelling komt dit bostype
dus overeen met het Pseudotsuga taxifolia type.
(c) Het Alnus rubra type omvat een beperkt gebied en is niet van economisch
belang. Het is een tijdelijke verschijning op vochtige terreinen, waar het bos
door brand is vernield. Dit bostype regenereert langzaam.Wanneer de elzen*
bossen zijn volgroeid, maken ze plaats voor een der beide voorgaande tyr^n.
(d) Het Arbutus Menziesii»Quercus Garryana overgangstype komt voor op de
eilanden van Straat Georgia en op de naburige oostkust en het Z.O. deel van
Vancouver Island, alsmede op verspreide plaatsen van het vaste land in de
laagvlakte tussen het kustgebergte en de Cascaden. Arbutus Menziesii is de
kenmerkende boom van de subclimax, Tsuga hetetophylla, Thuja plicata en
Pseudotsuga taxifolia vormen aanvankelijk de ondergroei en later de hoofdopstand.
Quercus Garryana neigt meer naar zuivere opstanden, doch wordt geregeld in
deze associatie ^vonden. Op alluviale gronden komen vaak nog voor Alnus
rubra, Acer macropbyllum en A.circinatum.
(e) Het zuidelijk kusttype van Brits-Columbie tte.it men aan op Vancouver
Island en Z.Brits-Columbie ten O. van de kam van de Coast Range. Dit type
is nauw verwant met de reeds beschreven typen (a) en (b), weIke er ten Z. bij
aansluiten. De soortensamenstelling is dezelfde, doch de procentuele verhoudingen wisselen iets.
(f) Het centrale kusttype van Brits^Columbie beslaat het deel van de kuststrook tussen Knights Inlet en Douglas Channel en voorts de N.punt van Vancouver Island. In tegenstelling met het vorige bostype ligt het niet onder de
bescherming van Vancouver Island en daardoor zijn de groeiplaatsomstandig-
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hcdcn er bclangrijk slechter dan in het Z. van Brits-Colurabie. Het gebied is
bovendienuiterstregenrijk (tot ruim 5000 mmneerslag per jaar). De voornaamste associatie is een menging van Tsuga heterophylla, Thuja plicata en Abies
amabilis. Op de slechtst beschutte plaatsen zijn de bornen gereduceerd tot
struiken en komen Chamaecypatis nootkatensis en Tsuga Mertensiana in menging. Op grotere hoogte komt Abies lasiocarpa voor. Picea sitchensis heeft
een beperkt voorkomen en Pseudotsuga taxifolia komt alleen voor in de beschutte dalen tezamen met Acer macrophyllum.
(g) Het noordelijk kusttype van Brits-Columbie komt voor langs het noordelijkste deel van de Canadese kust en op Queen Charlotte Island* Picea sit*
chensis bereikt hier en in het bijzonder op de eilanden zijn beste ontwikkelingsvorm. In menging komen voor Tsuga heterophylla, Tsuga Mertensiana en
Thuja plicata. Op het vaste land verschijnt bovendien nog Abies amabilis. Op
de minst beschutte plaatsen krijgt het bos wederom een kreupelachtig voorkomen en komt ook Chamaecyparis nootkatensis voor. In de dalen komt veel
Populus trichocarpa voor.
In verband met het feit, dat de indelingen naar wcover types* in Amerika
zeer veel gebruikt worden,zij er hier nog een kort vermeld. Men onderscheidt
in het westen van de V.S.A. volgens de kaart van het U.S.D.A.-Forest Service
nAreas characterised by Mayor Forest types• (1949):
1. Pseudotsuga type « bossen met 50% of meer Pseudotsuga taxifolia (uitgezonderd waar Sequoia, Pinus Lambertiana of Pinus monticola 20% of meer
uitmaken, in welk geval de bossen worden geklasseerd onder type 3 of 5 van
deze indeling). Volgens BAKER (1950) groeit dit type in vochtige streken aan
de westkust met zachte winters en wordt het in hoge mate beheerst door het
optreden van grote branden. TOUMEY & KORSTIAN (1947) noemen als begeleidende soorten in het gebergte Pinus ponderosa, Pinus contorta latifolia, •
Pinus flextlis, Abies concolor en Picea pungens.
2. Tsuga»Picea type * bossen met 50% of meer Tsuga heterophylla en/of
Picea sitchensis. Dit type wordt door BAKER niet genoerad, doch samenge-.
vat met het voorgaande type.
3. Sequoia type « bossen met 20% of meer Sequoia sempervirens, dat volgens
BAKER een climax-type is in het humide kustklimaat met veel voorkomende
zomernevels (wfog belt*).
4 . Pinus ponderosa type * bossen met50%of meerPinus ponderosa9 P, Jeffrey i,
P. Lambertiana, P.flexilis, P.arizonica en enkele andere Z.W. Pinus*soorten
afzonderlijk of in menging (uitgezonderd waar Pinus Lambertiana meer dan
20% uitmaakt, in welk geval debossen worden geklasseerd onder type 5). Volgens BAKER het climax-bos van de lagere hellingen in het Centrale bergland.
Meestal op droge gronden of warme Z.- en Z.W.-hellingen. De belangrijkste
menghoutsoorten zijn Pseudotsuga, Abies concolor, Ptcea pungens en Pinus
contorta latifolia.
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5. Pinus monticola type m bossen met 20% of meer Pinus monticola of
Pinus Lambertiana. Ook in dit bostype vormt brand een belangrijke
ecologische factor*
6«Latix type « bossen met 50% of meer aan Latix occidentalis (behalve waar
Pinus monticola meer dan 20% inneemt, in welk geval de bossen worden ge*
klasseerd onder type 5)».Gok hier komen veel branden voor. BAKER vat ze
met type 5 samen als het Pinus monticola*Larix type,
7.Pinus contorta latifolia type « bossen met meer dan 50% Pinus contorta
latifolia* Gewoonlijk zuivere bossen, doch soms gemengd met Pseudotsuga,
Picea Engelmanni, P,pungens, Abies lasiocarpa, Pinus aristata en P.flexilis.
Volgens BAKER eveneens een brandvegetatie, die in een klimaatzone voor*
komt die iets warmer en droger is dan van het Picea*Abies type.
8. Picea*Abies type « bossen met 50% of meer Abies* Picea Engelmanni,
P.pungens, Tsuga Mertensiana, afzonderlijk of in menging (uitgezonderd waar
Pinus monticola 20% of meer uitmaakt, in welk geval het bos wordt geklasseerd onder type 5)« Vormt de bovenste gordel van de gebergtebossen in het
Centrale gebergte.
% Loojhout • bossen met meer dan 80% loofhout. De overige loofhoutbossen
zijn geklasseerd bij de aangrenzende naaldhouttypen.
10# Naaldboutkreupelbos « bossen met 50% of meer diverse Z.W. naaldhoutsoorten als Pinus edulis, P.Coulteti, P.sabiniana, Juniperus, Cupressus.
Meestal open bossen aan de rand van de woestijnen in het Z.W.
Uitdrukkelijk zij hier nogmaals gezegdy dat deze indeling gebaseerd is
op het cover-type en de economische belangrijkheid daarvan. De indeling naar
cover-type van b.v* BAKER is iets anders; die van TOUMEY en KORSTIAN
wijkt nog meer af; waaruit blijkt dat bov^ndien persoonlijke voorkeur een belangrijke rol specIt.
(6)E N K E L E O P M E R K I N G E N O V E R H E T VERSPREID1NGSGE B I E D

DegToteverspreidingvandedouglas in Amerika tracht SCHENK te verklaren
door te wijzen op de geringe eisen, die deze houtsoort aan de grond stelt
en op de snellere groei,waardoor hij een grotere hoogte bereikt; ook verdraagt
hij tamelijk veel schaduw,
Het regencratieverroogen van de douglas is groter dan dat van de andere
houtsoorten, waardoor hij beter dan deze in staat is zich na beschadiging
door vorst, brand, storm of insecten te herstellen. In zijn natiwtrlijk verbreidingsgebied heeft de douglas verder weinig vijanden; hij is stormvast, terwijl
de dikke schors hem beschermt tegen grondvuur, dat voor de vertegenwoordigers van de geslachten Abies, Picea. tsuga en Tbmjar veel gevaarlijker i s ,

36

Hierdoor bereikt de douglas een hogere leeftijd dan de meeste andere'naaldhoutsoorten. Physiologisch neemt hij onder deze ecn plaats in als de eik onder het loofhout.
Zijn concurrentievermogen wordt nog door andere eigenschappen zoals
door het optreden van talrijke zaadjaren (in het natuurbos ten minste twee in
de tien jaren) en door de productie van veel zaad, dat gemakkeiijk door de
wind wordt verspreid, vergroot.
Verder speelt de katastrofale verjongingswijze van het douglasbos een
rol; zij geeft een verklaring voor het voorkomen over grote oppervlakten van
gelijkjarige douglasopstanden# De katastrofe, die in het natuurlijk douglasbos de noodzakelijke voorwaarde vormt voor de verjonging, is een hevige bosbrand onder zeer bepaalde omstandigheden.
Zogenaamde droge onweders, waarbij dus geen regen valt, zijn in bet W.
van N« Amerika een normaal verschijnsel. Zij veroorzaken jaarlijks een groot
aantal branden. Zal zulk een brand echter de verjonging van een douglasbos
ten gevolge hebben, dan moeten zich omstandigheden voordoen, die echter
volgens SCHENCK slechts eens in de 200-600 jaren optreden,
Een volgroeid douglasbos is bestand tegen een gewone brand, die zich
meestal tot de ondergroei beperkt,Dodelijk voor de bomen is alleen eenbrand,
die de kronen aantast. Deze bevinden zich echter op een grote hoogte en worden door het ontbreken van dode takkennietmakkelijkbereikt. Alleen de nevenopstand van Thuja en Tsuga zou in dode toestand een brug'voor het vuur
kunnen vormen, De aanwezigheid van dode bomen is bovendien nodig voor het
ontstaan van brand, Zij trekken het hemelvuur aan, en als zij door de bliksem getroffen, in brand geraken, dan verspreiden zij een dichte vonkenregen.
Het vuur verspreidt zich snel, vooral wanneer zich rond de voet van de oude
douglasbomen veel takhout heeft opgehoopt en er een krachtige wind heerst.
Heeft het kronendak vlamgevat en raast de brand door de wind aangewakkerd door het woud, dan brandt elke kroon niet langer dan 20 tot 60 seconden,
hetgeen voldoende is voor het doden van alle naalden, scheuten en knoppen,
maar niet van kegels*
Zal een dergelijke katastrofe verjonging van het bos teweeg brengen dan
moet zij plaats hebben in een zaadjaar; de bedekking van de grond moet tijdens de brand zo droog zijn, dat zij niet geheel door het vuur wordt verteerd,
maar juist genoeg om geen beletsel te vormen voor het vaste voet krijgen van
de jonge kiemplanten* Tenslotte moeten de douglaskegels volgroeid zijn, zodat liet zaad rijp i s , doch de kegels moeten nog zoveel vocht bevatten, dat.
zij niet door het snel voortijlende vuur worden verteerd* Alleen dan behoudt
het douglaszaad zijn kiemkracht* Op dat moment is het zaad van de overige
houtsoorten van het oude douglasbos nog niet rijp en het gaat dus te gronde*
Deze omstandigheden zijn doorgaans alleen op het eind van de zomer aanwezig, en dan leidt de brandkatastrofe tot het ontstaan van gelijkjarige, zuivere douglasbossen, die een normaal verschijnsel vormen in het verbreidingsgebied van deze houtsoort*
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Op oudere Ieeftijd vestigen zich hierin andere houtsoorten, in hoofdzaak
Thuja en Tsugm, maar op daarvoor geschikte groeiplaatsen ook Abies. 3ij het
ukblijvcn van een tot verjonging leidende brandkatastrofe (zoals b.v. in oudc
reservaten) wordt de douglas op de duur door de laatstgenoemde houtsoorten
vervangen. Duidelijk komt dit uit om het kustgebied, waar deze branden vaak
lang (soms meerdan 1000 jaren) uitblijven.
Het douglasbos wordt dus in stand gehouden door periodiek optredende
katastrofen, in samenwerking met de bijzondere eigenschappen van die boom*
soort.tWij moeten er dus op wijzen dat het douglasbos geen climaxvegetatie
behoeft te zijn. Het is waarschijnlijk, dat men hier heeft te doen met een natuurlijke successie, die telkens op een bepaald punt wordt onderbroken, zo«
dat de successie geen kans krijgt om tot haar climax te komen. Het ^ondprofiel in het douglasbos, met zijn geringe uitloging, zou er dan op kunnen
wijzen, dat dit bos een ver gevorderd stadium in de successie vormt. Voor de
opvatting dat het douglasbos geen climaxvegetatie is, pleit ook het feit, dat
deze boom zich niet langs normale weg, dat wil zeggen in zijn eigen millieu
verjongt. Bovendien legt de douglas het in de meeste gevallen af, wanneer
hij moet concurreren met houtsoorten, die tegelijk met hem opgroeien,
Het is moeUijk met zekerheid te zeggen wat dan wel de plantensociologische climax zou zijn. Als opvolgend successielid van het douglasbos moet
ongetwijfeld het Thuja»Tsuga bos worden beschouwd, maar een eventueel
daar weer op volgend lid heeft zich nog niet aan ons vertoond, zodat het mo*
gelijk is, dat het laatstgenoemde bos het eindlid in de ontwikkelingsreeks
vormt*
Conclusie: Bij voortgezet herkorastenonderzoek moet worden nagegaan of het
bostype correleert met de geschiktheid voor import. Speciaal moet het ver*
schil worden bestudeerd tussen de douglas uit de typen4»B a, b en e omdat
de klimaatsomstandigheden hier het minst van die van ons land afwijken,
*
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HOOFDSTUK III
HET HERKOMSTENONDERZOEK IN HET BUITENLAND
A.DENEMARKEN
Het Deense bosbouwproefstation heeft in 1915 en 1916 het zaad van 18
herkomsten van de douglas in twee reeksen uitgezaaid, en met de daaruit verkregen planten in 1918 op vier verschillende plaatsen proefvelden aangelegd.
In de jaren 1929 tot 1938 zijn deze proeven uitgebreid met ongeveer 40 herkomsten, waaronder ook enige uit Denemarken en Duitsland. De laatste gegevens over deze proeven zijn te vinden in HOLM (1940),
HOLM rangschikt de herkomsten uit N.Amerika naar de groeivorm in groene, grijze en blauwe, doch vermeldt niet of deze rangschikking is gevormd
door de zaadleverancier, of dat hij er toe is gekomen op grond van de habitus
van de planten, die uit het zaad zijn verkregen. Opmerkelijk i s , dat een herkomst uithetgebied vandePugetSound in Washington bij de caesiavorm is geplaatst. Men zou niet verwachten, dat aldaar douglas met deze groeivorm zou
voorkomen. Ook KANZOW (1937) spreekt zijn verwondering hierover uit.
De glaucavotm bleek voor aanplant in Denemarken ongeschikt, omdat de
aantasting door Rhabdqcline pseudotsugae SYD, aldaar voor deze soort vernietigend is; de groei is er bovendien gering. Ook met de caesiavorm zijn in
Denemarken geen goede uitkomsten bereikt. Hij is beter tegen vorst bestand
dan de groene, doch hij wordt in Denemarken aangetast door Rhabdocline en
door Phomopsis, Ten aanzien van de aantasting door Rhabdocline moet worden opgemerkt, dat de herkomsten uit Montana alle werden aangetast evenals die uit Coleville uit Washington. Daarentegen waren die uit Idaho in 1940
nog onbesmet. De groei van de caesiaiassen is belangrijk geringer dan die
van de groene vormen, met uitzondering van de hierboven besproken herkomst
van de Puget Sound in Washington, die een middelmatige groei vertoont. Op
grond van deze uitkomsten valt het dus te betwijfelen of de vertegenwoordigers van de c**sitfvormen voor de bosbouw in Denemarken van belang zijn.
De groene douglas is volgens HOLM (1940) voor Denemarken wel bevredigend
gebleken; hij groeit beter dan de andere en is gezonder. In veel gevallen verkrijgt men zelfs de indruk, dat er een ^rote speelruimte in de klimatologische
eisen van de groene douglas bij aanplant buiten zijn natuurlijk verbreidingsgebied i s . In zijn verslag van 1929 spreekt OPPERMANN zich niet zo gunstig uit over de geschiktheid van de groene douglas voor aanbouw in Denemarken. Hij achtte slechts een herkomst uit Washington daarvoor geschikt;
de overige keurt hij af wegens te grote vorstgevoeligheid of wegens ongeschikte groeivormen. Zijn oordeel werd waarschijnlijk beinvloed door de
slechte toestand der proefvelden tengevolge van klimaatsomstandigheden in
de winter 1923/'24. De herfst van 1923 was mild, raaar de daarop volgende
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winter zeer streng, waardoor belangrijke vorstschade aan de planten werd
toegebracht. Desondanks hebben zich alle proefvelden behalve die van een
herkomst uit California tot behoorlijke gesloten opstanden ontwikkeld.
Van de herkomsten, die na 1929 zijn aangeplant, blijkt Pacific County
verreweg de beste. De inheemse herkomsten blijken over het algemeen eveneens tot de beste te behoren, zowel wat betreft hun groeisnelheid als hun
vorsthardheid en stamvorm.
Uit de proeven is voorts gebleken, dar er een nauwe samenhang bestaat
tussen groeikracht van de jonge planten en de groei op latere leeftijd.
Enige waarneraingen omtrent de tijd van uitlopen hebben aangetoond, dat
herkomsten uit het gebergte en uit het binnenland, dus continentale rassen,
alsmede maritieme herkomsten van dicht bij de kust, in Denemarken vroeg uitlopen; verder van de kust afkomstige maritieme rassen lopen daarentegen laat
uit. De continentale herkomsten sluiten hun groei in het najaar eerder af dan
de andere.
Ongeacht de vorra zijn de herkomsten uit een kouder en meer continentaal
klimaat beter bestand tegen vorst en daardoor vertonen de continentale rassen een betere boomvorm dan die, afkomstig van de kust.
Uit de groeiverschillen bij enige Trinity-herkomsten blijkt, dat in eenzelfde streek bij betrekkelijk kleine hoogteyerschlllen douglasrassen voorkomen
met verschillende aanleg en bosbouwkundige eigenschappen.
Aantastingen van phytopathologische en entomologische aard zijn in Denemarken tot 1945 bij de groene douglas niet^in zodanige omvang voorgekomen dat zij een motief tegen aanbouw zouden vormen. Na dien tijd tteedt echter Pbaeocrytopus Gaeumannii PETR. .zo ernstig op, dat men hieraan begint
te twijfelen. \k&n hoopt echter rassen te kunnen vinden, die voor deze ziekte
imrauun zijn.
B. D U I T S L A N D

Uit het weinig systematische onderzoek van voor 1910 was gebleken, dat
voor Duitsland het meest geschikt waren herkomsten van de westelijke hellingen van de Cascaden in Oregon en Washington, alsmede uit Brits-Columbie
ten Z* van 50° N.B., dus over het algemeen uit het verbreidingsgebied van
de ^"oene en gedeeltelijk ook van de grijze douglas. Door bemiddeling van de
U.S.Forest Service (ZON) kreeg SCHWAPPACH in het voorjaar van 1910 zaad
van 19 herkomsten uit verschillende delen van dit gebied om ,,definitief" uit
te maken weIke herkomsten voor de aanplant in Duitsland het meest geschikt
waren. Het werd uitgezaaid in Eberswalde en de daaruit verkregen planten
werden in Chorin en gedeeltelijk in de Pfalz uitgeplant. In 1914 vond de eerste opmeting plaats van de planten in Eberswalde; de voorlopige uitkomsten
en de daaruit getrokken conclusies werden door SGHWAPPACH (1914) gepubliceerd. De |»oervelden in de Pfalz werden in 1923 en 1928 door MUNCH opgemeten. Tenslotte heeft KANZOW (1937) beide complexen in 1936/*37 onderzocht en besproken. LlESE (1931 tot 1936) heeft over deze proeven enige

malen gepubliceerd in verband met de gevoeligheid der verschiliende herkom*
sten voor Rbadocline.
In de jaren 1930/ , 32 werd een nieuwe reeks opgezet met 17 herkomsten
uit Washington en 3 uit Duitsland. Ter vergelijking werden van een aantal
van deze herkomsten proefvelden aangelegd in Denemarken en in Hongarije.
De eerste uitkomsten van deze proeven werden eveneens door KANZOW(1937)
gepubliceerd. Het blijkt echter dat deze proefvelden zeer van vorst hebben
geleden en nog geen zekere conclusies toelaten.
Van de oudste reeks zijn twee herkomsten uit SnoqurUmie (170 m boven
zee, op de westhelling der Cascaden in Washington) het beste. De lengtegroei
is het grootst bij de Duitse herkomsten (Gaildorf en Lauterbach); daarop volgen die uit de lagere streken van Washington (Ryderwood, Stella en Elma) en
van middelmatige hoogteligging uit Oregon (Lebanon en Sweethome). Alle herkomsten uit continentaal klimaat zijn wegens hun langzame groei voor de Duitse bosbouw ondeugdelijk gebleken. Een snelle jeugdgroei blijft behouden,
zodat in de volgorde naardehoogteinde loop der jaren practisch geen verandering optrad. Van de snelgroeiende herkomsten bezit Snoqualmie-I de beste
stamvorm; bij Snoqualmie-II uit dezeIfde omgeving, is deze belangrijk minder. De herkomst Pecos is gekenmerkt door talrijke dubbele en kromme stammen en sterke gezwelvorming aan de takkransen.
Snoqualmie-I heeft geen last van najaarsvorst; de meeste continentale herkomsten, yooral die uit California en Colorado echter wel. De Califomische
herkomsten zijn bovendien gevoelig voor strenge wintervorsten, evenals Lebanon en St Hellens; Ryderwood daarentegen weer niet*
Rbabdocline tast tot nu toe alleen continentale herkomsten ernstig aan.
In het algemeen is de aantasting sterker, riaarmate de plaats van herkomst
hoger is gelegen. Bij kustvormen is de schade, indien de bomen worden aangetast, van geen betekenis.
De ontwikkeling der overeenkomstige herkomsten is in de beide series niet
-altijd gelijk, hetgeen toegeschreven zou kunnen worden aan verschil in hoogteligging en klimaat der beide proefvelden.
C. E N G E L AND

Tot dusver zijn in Engeland geen uitgebreide herkorastenproeven genomen.
De ^Forestry Commission* betrok het benodigde zaad steeds uit de kuststreken van Brits*Columbie* en daarmede heeft men in het verleden uitgestrekte,
schitterende douglasbossen aangelegd. Het heeft dus voor de practische Engelsman weinig zin kostbare herkomstenproeven aan te leggen. KAY en
ANDERSON komen in hun vergelijkende studie over de douglasbossen op Vancouver en in Schotland tot dezelfde conclusie. PEACE (1948) vermeldt dat de
kustherkomsten voor Engeland het best zijn. Overigens warendeweinige proefvelden in een zeer slechte toestand door veranderingen in de grondwaterstand
als gevolg van mijnbouwwerkzaamheden, zodat hij verder geen conclusies kan
geven.
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0 . EST L A N D

V

In 1909 legde VON BERG in Sagnkz een proefveldserie aan, waarin herkomsten aanwezig waren, die SCHWAPPACH een jaar later 00k gebruikte
Reeds in 1912 verscheen hierover een publicatie (VON BERG, 1912), waaruit
naar voren komt, dat herkomsten uit een maritiem kliraaat voor Estiand ongeschikt zijn. Van de continentale herkomsten bleven die uit koudere streken
bijna geheel onbeschadigd, terwijl die uit warmere streken beschadigd werden. In het algemeen waren de planten toen ze 2 jaar oud waren hoger, naarmate ze uit een warmer klimaat afkomstig waren, De snelst groeiende continentale herkomsten hadden dit verschil echter reeds in het derde jaar ingehaald.
E.

FINLAND

Reeds in 1912 nam TlGERSTEDT op zijn landgoed een proef met twee
herkomsten (Quesnel (B.C.), caesia en Colorado, glauca). Toen deze planten
12 jaar oud waren, werden op elk proefveld 54 planten gemeten. De caesia
was beter dan de glauca.
In 1924 werd door het bosbouwproefstation een reeks proefvelden aangelegd met vier nauwkeurige bekende herkomsten (alle caesia)* In 1927 werden
hieraan nog 2 caesia- en 1 glauca*hetkomst toegevoegd. Deze herkomsten
werden op drie verschillende complexen uitgezet.
De resultaten op de verschillende complexen zijn niet gelijk. In het algemeen blijken de herkomsten meer weerstand te bezitten, naarmate ze uit kouder streken komen. Tengevolge van het verlies van de top door vorst is in de
groeivorm een groot verschil te zien. Salmon River en Louis Creek zijn goed
gevormd. De glaucaherkomst Larch Hills heeft, doordat deze minder vorstgevoelig is, een mooiere vorm.
F . I T AL IE

Sedert 1926 wordt zaad van de groene douglas geimporteerd uit Washington
en Oregon en 00k uit N.Californie. Van deze partijen zaad is de herkomst
nauwkeurig bekend. Alleen in 1928 werd 00k zaad geimporteerd uit Brits-Columbie (Quesnell, Shuswap en Salmon Arm). Er ontbreken vergelijkings proeven.
De groene douglas uit Washington en Oregon gaf.op de meeste plaatsen in
de Appenijnen in de zone van het Castanetum zowel als van het Fagetum uitstekende resultaten. Ook de*herkomsten uit N.Californie vertonen een uitstekend Baanpassingsvermogen* en blijken niet gevoelig voor lage temperaturen.
Bij de herkomsten uit Brits-Columbie kan men twee typen onderscheiden: (1)
een tamelijk langzaam groeiende en takrijke en (2) een snel groeiende, meer
op de groene douglas gelijkende herkomst met meer horizontaal afstaande takken en slechts een weinig grijze naalden.
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G. L I T A U EN

In 1909 heeft VON SlEVERS twee monsters zaad ingevoerd van bekende
herkomsten uit Brits-Columbie en uit Oregon, De eerste was volkomen vorsthard, de laatste voorLitauen ongeschikt.
H . N-OOR WE G E N

Van de drie vormen van de douglas is alleen de viridis voor W.Noorwegen
van belang. De glauca groeit er misschien nog langzamer dan de inheemse
fijnspar en biedt 00k verder geen.voordelen. De caesia~rassen uit het Frasergebied zijn geschikt voor CNoorwegen.
Van deglauca*vormenwerden 6 monsters op vorstgevoeligheid onderzocht.
De zaden geleverd door RAFN hadden een goede kiemkracht en gaven mooie
vorstharde kiemplanten, die 00k de tweede en derde winter zonder schade
doorkwamen. De zaden geleverd door HILL (Dundee, III.) waren niet vorst*
hard, waardoor reeds in de eerste winter alle kiemplanten bevroren. Nauwkeurige herkomstgegevens ontbreken echter.
Van de viridis werden eerst 5 zaadmonsters bij verschillende zaadhandelaren in de V.S.A. betrokken. Alle monsters waren zeer vorstgevoelig en bevroren reeds in de eerste winter volledig. Het zaad van leveranciers uit de
V«S»A«, meestal afkomstig uit Washington, levert dus voor Noorwegen een totaal onbruikbaar materiaal. Ook uit latere proeven met herkomsten uit Washington bleek, dat de viridis uit Washington niet voldoende vorsthard is. Daar»
om nam men proeven met 12 verschillende monsters uit de omgeving van Bella
Coola (B.C.). Deze bleken inderdaad meer, doch niet voldoende, vorstresistent,
Herkomsten uit het gebied van de Fraser River en de streek rond Salmon
Arm (B.C.) vertonen grote verschillen in vorsthardheid en groeikracht. Inhet
algemeen schijnt de vorstgevoeligheid oragekeerd evenredig te zijn met de
groeikracht. Toch heeft men (HAGEMf 1931) hoop in het gebied van Salmon
Armrassen te vinden, die naast een goede groei voldoende bestand zijn tegen
de winterkoude in Noorwegen.
I.

ZWEDEN

In 1932 heeft het Zweedse bosbouwproefstation enige herkomsten van de
douglas uit verschillende delen van het herkomstgebied bij de Long Bell
Lumber Company (Longvieuw, Wash.) betrokken. Een reeks waarnemingen aan»
gaande het gehalte aan droge stof in de naalden werd in de winter van 1932/
1933 verricht. De enige vertegenwoordiger van de glauca-vormheefteengroot
drooggewicht. Volgens HAGEM (1931) was deze vorm volkomen vorsthard.
Daarna volgen de herkomsten uit centraal Brits-Columbie*, zowel wat betreft
vorsthardheid als wat betreft drooggewicht. De herkomsten uit Klickitat zijn
weinig vorsthard en hebben een laag drooggewicht. Ryderwood uit het kustgebied heeft een relatief hoog drooggewicht. Opvallend is dat KANZOW (1937)
deze herkomst als wverhaltnismassig frosthart* aangeeft.
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Het drooggewichtpercentage van zeer jonge planten blijkt opvallend
menl te gaan met de weerstand tegen vorst (LANGLET, 1935 en 1936).
J. VERENIGDE STATE N

In 1912 werden in de V.S.A. proeven opgezet, welke beoogden: (1) te bepalen van welke boomklasse het beste zaad verkregen kan worden; (2) na te
gaan welke invloed de groeiplaats heeft op het zaad, dat voor kunstmatige
herbebossing wordt gewonnen en (3) na te gaan welke klasse van douglassparren in een opstand de best bruikbare zaadbomen levert om een kapvlakte
langs natuurlijke weg te bezaaien. Daartoe werd zaad verzameld van in totaal 134 uitgezochte moederbomen van 13 herkomsten uit W.Washington en
W.pregon. Variaties werden genomen naar leeftijd, boniteit, vrije of gesloten
stand der zaadbomen, zieke en gezonde bomen, hoogte boven zee.van de moederopstand. Zowel zaadherkomsten als proefvelden lagen alle binnen het gebied van de groene douglas.
Leeftijd, boniteit, groeiruimte en gezondheidstoestand van de moederbomen had geen invloed op het nageslacht; het klimaat van het herkomstgebied
@n proefvelden in de meeste gevallen wel. Van de herkomsten van ^rotere
hoogte uit de Cascaden groeide in het gematigde klimaat van het Kustgebergte van Oregon er een veel minder snel dan het gemiddelde der overige herkomsten afkomstig van grotere hoogte..Anderzijds groeide een herkomst uit
het Kustgebergte van Oregon bij aanplant bij de kust veel beter dan het gemiddelde. Verschillende herkomsten groeiden overal gelijk. Twee herkomsten
n.l. uit Granite Falls en Darrington, beide in Washington, waren overal het
beste, hetgeen een gevolg wordt geacht van toevallige erfelijke aanleg. Dit
wijst op het bestaan van rassen die een grote klimatplogische amplitude paren aan een uitmuntende groei, hetgeen een aansporing moet zijn om deze
rassen op te zoeken. De E.C.A.-missie van 1950 (BECKING, HOUTZAGERS
en OUDEMANS) heeft o.a. ook van de twee juistgenoemde herkomsten zaad
kunnen verkrijgen. Met de hieruit te kweken planten zullen in ons land proefvelden worden aangelegd om hun gedrag te kunnen bestuderen.
Belangrijk was het verschil in uitlopen der knoppen, vooral in verband met
de gevoeligheid voor voorjaarsvorst. Planten uit warmere streken lopen eerder nit dan uit kgudere. Wat betreft de reactie op nachtvorst, doet zich het
eigenaardige verschijnsel voor, dat twee herkomsten uit warm klimaat zich
verschillend gedragen. De een loopt vroeg uit en bevriest volledig; de andere
wordt in het geheel niet door vorst beschadigd. (MORRIS & MUNGERf 1936;
ISAAC, 1949).
Uit deze resultaten komt naar voren, dat, wanneer men de douglasrassen
buiten hun eigen natuurlijk groeigebied aanplant, er allerlei mogelijke reacties kunnen optreden, maar het is waarschijnlijk dat individuele eigenschappen van de moederbomen daarbij een overwegende rol spelen.
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CONCLUSIES

(1) De tot dusver empirisch opgezette herkorastenproeven met de douglas hebben naar verhouding weinig resultaten opgeleverd* Het aantal onderzochte
herkomsten is te gering voor het grote aantal bij dit probleem betrokken factoren* Een meer systematische bemonstering van het herkomstgebied is daax*
om noodzakelijk.
(2) De tot dusver toegepaste proefveldtechniek is onvoldoende; er werden
zelden parallelseries opgezet en in vele gevallen werden minder dan 100 bomen onderzocht.
(3) Reeds op betrekkelijk jeugdige leeftijd kan men uitsluitsel geven over de
groeikracht der rassen.
(4) Opeen betrekkelijk klein gebiedinhet land van herkomst kunnen verscheidene rassen voorkoraen met belangrijk afwijkende eigenschappen. Een gedetailleerde beschrijving van de bomen en de ligging van de moederopstand
is daaromnoodzakelijk, doch tot dusver zelden gegeven.
(5) De invloed van de moederboora is in somraige gevallen van overwegend
belang gebleken* Selectie en reservering van zaadbomen en moederopstanden
moet dus met kracht worden ter handgenomen*
(6) De vorstschade is bij de douglas een belangrijke factor; deze hangt samen met het uitlopen in het voorjaar, het afsluiten van de vegetatietijd in het
najaar en het gehaite man droge stbf in de plantendelen in de winter. Iniraportlanden met e'encontinentaal klimaat zi|a de maritieme rassen ongeschikt
wegens hun gevoeligheid voor strenge wintervorst en omdat ze in het najaar
hun groei te laat beeindigen.
(7) De absolute $roeisnelheid lijkt groter naarmate de herkomst uit meer maritieme streken afkomstig is•
(S) Aantasting door Rhabdocline Pseudotsugae SYD. maakt, althans in maritieme importlanden, de celesta* en de glauca-rassen ongeschikt*
(9) Aantasting door Pbomopsis Pseudotsugae W1LS. is geen beletsel voor de
import van de groene voirmin maritieme landen.
(10) Aantasting^aoorPbaeocryptopusGaeumanniiPETR, isinmeercontinentale
klimaten en in het gebergte een gevaar voor de douglas* In maritieme kiimaten moet nog worden afgewacht of de groene vorm voldoende bestand is tegen
de verwoestende werking van deze zwam.
*

*

*

*

*

*
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HOOFDSTUKIV
HERKOMSTENONDERZOEKINNEDERLAND
(1) I N L E I D I N G

In 1923 is het voormalige Rijksbosbouwproefstation begonnen met een her*
komstenproef, welke kennelijk is opgezet onder invloed van het werk van DE
HoOGH.Het is dus van belang om enkele conclusies waartoe DE HoOGJl
(1925) kwam, na te gaan om te zien op welke basis men begon. Deze schrijft
op:
blz# 20: »Het doel van het onderzoek was een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de groene douglas in de bossen hier te lande, op verschillende
groeiplaatsen en bij ongelijke wijze van aanleg en verpleging en zo rnogelijk een inzicht te verkrijgen in de oorzaken van betere of minder gunstige
groei, om tenslotte tot een conclusie te komen omtrent de vooruitzichten van
de cultuur van de groene douglas in Nederland.*
biz* 102: „••••,datbijde beoordeling of een exotische houtsoort een plaats
zal kunnen innemen naast de in de bosbouw gebruikte inheemse houtsoorten,
in de eerste plaats de vraag naar de aanplantmogelijkheid naar voren komt;
en dat deze mogelijkheid wordt bepaald door het klimaat, de bodemgesteldheid en nog andere invloeden, als aantasting door insecten, zwammen, enz.*
blz» 113: »Onder geschikte omstandigheden kan de douglas dus ongetwijfeld voordelen bieden aan het Nederlandse bosbedrijf. Als bosboom met bijzonder groot productievermogen, hout van goede kwaliteit, daarbij weinig onderhevig aan calamiteiten en met goede bodemverplegende eigenschappen,
zal de douglas zeker de Nederlandse bosbouw verrijken. Het is daarom, zoals reeds eerder werd opgemerkt, uiterst gewenst, dat door verder onderzoek,
o.a, aangaande het herkomstvraagstuk, onze kennis van de groene douglas
wordt uitgebreid en onze ervaringen worden aangevuld, Dan zal men beter in
staat zijn om de juiste omstandigheden te kiezen, waaronder men de groene
douglas met voordeel kan aanplanten.*
Het doel van de herkorastenproeven is door de Directeur van het voormalige Rijksbosbouwproefstation, HESSELINKt in zijn brief d*d» 25*11-1924,
nr 441 t aan de deelnemers van deze proef als volgt beschreven:
# Hoewel hier te lande verschillende goed groeiende douglasbossen aanwezig zijn, weten wij niet uit welke streken van Amerika het zaad afkomstig
is, waaruit zich deze bossen hebben ontwikkeld. Ten behoeve van de eventuele import van douglaszaad is het van belang, te weten in hoeverre de herkomst van het zaad van betekenis is voor ons land. In verband daarmede zijn
naast studie van de groeiplaatsfactoren van de douglas in Amerika, vergelijkende proeven met douglas van verschillende herkomsten nodig.*
Deze omschrijving van het doel van de proef doet enigszins vreemd aan.
Het was toch reeds bekend* dat de douglas In zijn vaderland in veel klima46

tologische rassen voorkomt en dat deze zich bij overbrenging naar een andcre
streek verschillend gedragen. Het belang van het herkomstenonderzoek stond
dus reeds vast en was trouwens uit buitenlandse publicaties reeds gebleken.
In bedoelde omschrijving wordt gemist een duidelijke doelstelling en een vast
omlijnd plan om dit doel te bereiken. Bovendien zou de bestudering van elders uitgevoerde proeven hebben gelcerd, welke fouten dienen te worden vermeden f welke uitkomsten reeds waren bereikt en wat nog teonderzoeken bleef.
Nu men dit klaarblijkelijk heeft nagelaten of er althans geen rekening mee
heeft gehouden, is men in herhaling en vooral in herhaling van fouten, die elders gemaakt zijn, vervallen.
Men kan zich dan ook niet onttrekken aan de indruk, dat de douglasherkomstenproevendoorhetvoormalige Rijksbosbouwproefstation nietzogoed zijn
opgezet en zo zorgvuldig zijn uitgevoerd, als voor dergelijke kostbare en
langdurige proeven nodig is, Dit neemt echter niet weg, dat zij voor onze bosbouw een grote betekenis hebben. Zoals reeds gezegd9 was de doelstellinp
niet zuiver. Men heeft zich niet beperkt tot een onderzoek naar de groei en de
vatbaarheid van de verschillende douglasherkomsten voor aantastingen, maar
tegelijkertijd heeft men met de proef de beantwoording willen krijgen van de
reeds aangehaalde doelstelling van DE llOOGli: .een beeld te krijgen van
de ontwikkeling van de douglas op verschillende groeiplaatsen en bij ongelijke wijze van aanleg en verpleging.*
Zodoende werden in het onderzoek twee geheel verschillende onbekenden
ingelast, de invloed van de herkomst op de groei en die van het verschil in
groeiplaats, aanleg en bchandeling. Door deze principiele fout, worden de uitkomsten van het onderzoek vertroebeld. Overeenkomstig de tweevoudige doelstelling zijn de proefvclden in verschillende delen van ons land op uiteenlopende wijze en op allerlci groeiplaatsen aangelegd. Sommige procfvelden zijn
in complexen verenigd, andere liggen verspreid.
Voor de aanleg van de proefvclden werd een beroep gedaan op de eigenaren van bosbedrijven. De raeeste proefvclden zijn aangelegd in houtvesterijen
van het Staatsbosbcheer; een proefveld ligt op geraeentegrond, een op het terrein" van een sanatorium en enkele op particulier terrein, waarvan sommige
onder beheer van de Ncderlandschc Heidemaatschappij.
Het zaad werd in hoofdzaak betrokken van bekende zaadhandelaren uit N«
Amerika; een gcdeelte werd verkregen door bcmiddeling van het Staatsbosbcheer in Canada of van dat in de V.S.A. Aanvankelijk schijnt de keuze van de
herkomsten aan de zaadleverancier te zijn over gelaten; later heeft men wensen omtrent de gewenstc herkomsten kenbaar gemaakt.
Na ontvangst van het zaad werd het direct gedistribueerd over de bedrij^en f waar proefvelden zouden komen. Een klein gedeelte werd door het voormalig Dosbouwproefstation op eigen terrein uitgezaaid en de eenjarige planten werden later gedistribueerd. Ter verzekering van een goed resultaat met
de uitzaai heeft het Staatsbosbeheer het voor deze Dienst bestemde zaad, op
enkele uitzonderingen na, meestal door een vertrouwd handelskweker laten
uitzaaien.
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De eenjarige planten werden steeds op de bedrijven waar proefvelden zouden worden aangelegd opgezet. De planten zijn steeds als driejarige planten
uitgepoot. Wanneer in somraige bosbedrijven veel planien bij het verspenen
waren uitgevallen en er in andere meer aanwezig bleken, dan voor de aanleg
van de proefvelden nodig waren, werden de overblijvende ter aanvulling naar
de bedrijven gezonden, waar er te weinig waren.
Het verzenden van de te verspenen planten heeft deze in de regel geen
goed gedaan. Er werd ernstig gezondigd tegen de bekende regel, dat het voor
het goede aanslaan van de douglas wenselijk i s , dat de planten dezelfde dagwaarop zij zullen worden geplant, gerooid moeten worden. Het verzenden is
dan ook zeker de oorzaak van het nog al eens voorgekomen hoge sterftecijfer
na het verspenen of uitplanten. Bovendien ontstond door de verzending van
het plantmateriaal, zowel voor als na het verspenen, gevaar voor verwisseling of het doorelkaar raken van verschillende herkomsten.
Ook wat betreft de details vandeaanleg van de proefvelden i s in verschillend opzicht gezondigd. Dit heeft Ir J. VAN SOESTf die als assistent aan de
Afd. Houtteelt van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek met de opname der douglasherkomstenproeven belast is geweest, er toe gebracht deze
materie in een artikel te behandelen (VAN SOEST, 1944). Hieruit blijken verschillende tekortkomingen in de aanleg van deze herkomstenproeven, doch er
moet op worden gewezen, dat verschillende punten, die VAN SOEST als wenselijk naar voren brengt, zich eerst naderhand, naarmate de proefvelden ouder
werden, als noodzakelijk deden kennen. Het aanleggen van proefvelden in de
bosbouw, die bestemd zijn voor waarnemingen gedurende enige tientallen jaren, vereist nu eenmaal veel ervaring. Hierover kon men bij de aanleg dezer
proefvelden nog niet beschikken.
Zoals echter reeds eerder werd gezegd, heeft het douglasherkomstenonder*
zoek, zoals dit door het voormalig Rijksbosbouwproefstation is opgezet en
uitgevoerd, ondanks de gebreken die er aan kleven, voor onze bosbouw een
bouw een grote waarde. Bij de beoordeling van de uitkomsten moet men uiteraard met bedoelde gebreken rekening houden.
Tot slot moet worden vermeld dat in 1950 een E.C.A.missie, bestaande
uit de Heren BECKING, HOUTZAGERS en OUDEMANS ook het gebied van
de •groene douglas bezocht om de geschikte herkomstgebieden voor in ons
land te gebruiken douglaszaad op te sporen. De resultaten van dit onderzoek
zullen in een rapport worden vermeld (vgl. ook blz.44).
(2) B E S C H R I J V I N G VAN DE G E B R U I K T E H E R K O M S T E N
IJAPO RT 7 923 (KATZENSTEIN &Co.* Atlanta, Georgk,V.S.A.)
(I) N»0. Washington
Herkomst: .Okanogan en Ferry Counties, Washington, Gegevens ontbreken
verder. Klimatologische gegevens; .zie stations nr 101, 102 en 103 (tabel l f
biz. 68 t.m. 70).
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Vorm: caesia. Bouw: .gedrongen en pyramidaal, vooral bij afwezigheid van
vorstbeschadiging. Takhoek: 50° tot 80°. Bast: chocoladebruin tot grijs.Nn<i/den: meest stevig gebouwd, niet bijzonder lang, \l/2 tot 3 cm, blauwachtig
grijs tot zeegroen; top nauw merkbaar toegespitst* Knoppen: kegelvormig tot
spoelvormig, oranjebruin. Kegels: ontbreken.
Opm. Op proefveldcomplex V, waar de douglas als onderplanting van oude
grovedennen staat, heeft deze herkomst in mindere mate de specifieke caesiavorm dan in de overige proefveldcomplexen.
Rhabdocline: .aantasting op de meeste proefvelden hevig; door het kvijnen
van de aangetaste bomen wordt het in sluiting komen, dat bij ctfesi tf-vormen
toch reeds zo laat intreedt, nog meer vertraagd. phomopsis: .percentage aangetaste bomen plaatselijk zeer verschillend; graad der aantasting zeer zwak
en niet schadelijk. Vorst: Deze herkomst loopt matig vroeg uit en wordt daardoor nog al eens door nachtvorst, die haar vrij ernstig beschadigt, getroffen.
Vooral in het voorjaar van 1938 met zijn zware nachtvorsten zijn veel eindknoppen, nog voordat de scheuten zich hadden ontwikkeld, door vorst gedood.
Wolluis: komt practiseh niet voor.
Lengtegroei: matig. Er komen in de proefvelden van deze herkomst afwijkende groeivormen voor, speciaal ook wat betreft ongelijke groei; een en ander doet vermoeden, dat het zaad van deze herkomst niet op een plaats is verzameld.
Houtproductie: .matig; op 25*jarige leeftijd 84 + 8 m 9 /jaar; lopende aanwas 8 + 1 m s /jaar.ha.
(2) Midden Washington
Herkomst: King, Lewis, Thurston en Pierce Counties, Verder ontbreken
gegevens. Klimatologische gegevens: zie stations nr 82 t.m. 97.
Vorm: .kustvorm. Bouw: gestrekt, zuilvormige kroon. Takhoek: 70° tot 90°.
Bast: bruin. Naalden: vrij lang, 2 tot 4 cm; liggen bijna in een vlak; top iets
puntig. Knoppen: spoelvormig. Kegels: 5 tot 7 cm lang en 2l/2 tot 3% cm breed;
bracteae aanliggend.
Rhabdocline: zeer gering of geheel afwezig. Phomopsis: zeer sterke aantasting; de vorm der aantasting wisselt van jaar tot jaar. Soms wordt alleen
de bast oppervlakkig aangetast, soms sterft de top over een bepaalde lengte
af..Hoewel dit in vele gevallen door de snelle groei weer wordt goedgemaakt,
heeft daardoor niettemin misvorming plaats. Waarschijnlijk is het relatief hoge percentage verloren toppen in de jeugd een gevolg geweest van deze aantasting. Vorst: Deze herkomst loopt relatief laat uit en daardoor is de voorjaarsnachtvorstschade in het algemeen niet zwaar. Wolluis: talrijk, doch ten
hoogste enig aanwasverlies veroorzakend.
Lengtegroei: uitstekend. De proefvelden zijn over het algemeen vrij onregelmatig, hetgeen moet worden toegeschreven aan het feit, dat het zaad
evenals bij de vorige herkomst over een groot gebied is verzameld. Percentage uitvallers: tamelijk hoog. Door de snelle groei is echter toch sluiting
bereikt en was op 20-jarige leeftijd reeds een dunning noodzakelijk.
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Houtpmductie: goed; op 25-jarige leeftijd 169 + 5 ma/ha, lopende aanwas
13A + 0»7 ms/jaar,ha«
(3J Duncan Station
Herkomst: Britsch-Coiumbie, Victoria, Duncan Station (aan de oostkust
van Vancouver Island, 48°46*40* N.B., 123°42$19* W.L.). Gegevens ontbreken verder, Voor kliraatologische gegevens zie station nr5, 6 en 7.
Vora; geen zuivere kustvorm hetgeen waarschijnlijk wordt veroorzaakt
door de plaatselijke ligging; de oostkust van Vancouver Island ligt in de regenschaduw en heeft dus een ander, vooral droger klimaat dan plaatsen aan
de westkust waar de zuivere kustvormen van de douglas groeien. Boom: tamelijk gedrongen. Takboeh 60°. Naalden: groen, 2% tot 3l/2 cm lang, in een
korte punt uitlopend. Knoppen: spoelvormig, roodbruin. Bast: chocoladebruin,
harsbuilen opvallend in de breedte gerekt. Kegels: .5 tot ll/2 cm lang, 3%cm
breed, met iets afstaande bracteae.
Rhabdocline: .aantasting gering en onschuldig van aard. Alleen op complex VI is deaantasting zeer massaal, doch eveneens niet ernstig. Phomopsis:
veel ernstiger, hoewel niet altijd veelvuldig. Op de bast komen grote afgestorven plekken voor, welke, wanneer de stam dun genoeg i s , deze soms geheel omsluiten en zodoende het bovenstuk doen afsterven. Vorst: deze herkomst loopt vroeg uit, waardoor ze in sterke mate wordt beschadigd door voorjaarsnachtvorst» Vooral in de jeugd is dit ernstig. Wolluis: afwezig.
Lengtegroei: gemiddeld zeer matig, hoewel veel beter dan van herkomst
11) • Ook deze herkomst groeit zeer onregelmatig op, Dit is hier in hoofdzaak
een gevolg van de vorstbeschadiging.
Houtproductie: goed; op 25-jarige leeftijd 140 +• 10 m3/Jaar; lopende aanwas 16.1 + 1.5 m 3 /jaar.ha. (Cijfers berusten slechts op 1 proefveld.)
(4) Craigellacbie
Herkomst: Brisch-Columbie, Revelstoke, Craigellachie (50°58 § 42* N.B.,
118°43§26* W.L.), in de Eagle River Valley tussen Revelstoke en Shuswap
Lake op een noordhelling, 427 m boven zee. Klimatologiscbe gegevens: te
nemen tussen die van stations nr 19 en 30 in. Opstands gegevens: Het zaad
werd verzaraeld in een gemengd bos, waarin Pseudotsuga taxifolia, Pinus
monticola en Larix occidentalis domineren. Bijgemengd zijn Thuja plicata,
Tsuga Mertensiana, Picea Engelmannii, Taxus brevifolia, Populus tremuloides,
Populus tricbocarpa, Betula en soms ook Acer glabrum Douglasiu De douglas
bereikt hier op 80-jarige leeftijd een maximum diameter van 50 cm bij een
lengte van40m. Het hout is veel beter dan van de kustdouglas. Het zaad korat
vandebeste groeiplaats vandedouglas inhet binn****1andvan Britsch-Columbie".
Vorm: geen zuivere caesia, hetgeen ook met de klimatologische cijfers in
overeenstenaming is. Indien de bomen niet door nachtvorst zijn getroffen zijn
ze mooi van vorm. Bast: geelbruin tot grijsbruin, matig ruw. Takboek: 45°
tot 90°. Naalden: dohkergroen, stevig van bouw, ll/2tot 3% cm lang; in een
plat vlak geplaatst of in elk geyal sterk gescheiden. Knoppen: spoelvormig
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tot kegelvormig, roodbruin. Kegels: 7 cm lang, 3% cm breed, bracteae aanliggend, iets teruggebogen.
Rhabdoclinez practisch afwezig. Phomopsis: .zeer veel voorkomend, doch
in hoofdzaak slechts oppervlakkig. Alleen in Sprielder- en Speulderbos (III)
is de aantasting van ernstige aard. Vorst: In het noorden van ons land loopt
deze herkomst relatief zeer vroeg uit, in het zuiden van het land later. Hierdoor is de beschadiging der jonge loten in het noorden ook veel ernstiger.
Wolluis: komt in geringe mate voor.
Lengtegroei: in verschillende delen van het land zeer uiteenlopend; dit.
houdt waarschijnlijk verband met het opgemerkte onder aVorst". Op complex I is de hoogtegroei niet zo goed. Elders is de groei vrij behoorlijk. Op
complex IV is de groei zelfs uitstekend. Er zijn tot nu toe niet veel planten door sterfte uitgevallen.Deproefvelden zijn opmerkelijk regelmatig. Reeds
twee dunningen zijn inmiddels uitgevoerd.
Houtproductie: goed, op 25-jarige leeftijd 150 + 6 m 3 /jaar; lopende aanwas 10.6 + 0.8 ms/jaar.ha.
(5) Shuswap Lake
Herkomst: .Brits-Columbie, Kamloops, Shuswap Lake (50°51'57* N.B.,
118°59 f 52" W.L.). Het zaad werd verzameld aan de oostzijde van het meer,
enige km ten N. van Sicamous, op een noordhelling, 366 m boven zee.Klima~
tologische gegevens: zie station nr 19» Opstandsgegevens ontbreken.
Vorm: komt sterk overeen met de vorige en komt misschien nog dichter bij
de groene; minder mooi, ook wat stamvorm betreft. Bast: bronskleurig, ruw,
met dikke knobbels. Takhoek: 50° tot 90°• Naaiden: donkergroen, 2 tot 3 cm,
practisch in een vlak geplaatst; punt rtauwelijks toegespitst. Knoppen: spoelvormig, oranjebruin. Kegels: 4lA tot 5% cm lang, 3 cm breed, bracteae iets afstaand.
Rhabdocline: practisch afwezig. Phomopsis: weinig en weinig kwaadaardig. Vorst: .Deze herkomst loopt zeer vroeg uit, doch de jonge loten worden
niet altijd door de vorst gedood; wel worden de naalden daardoor typisch bruin
verkleurd. Wolluis: in geringe mate aanwezig.
Lengtegroei: .zeer bevredigend; grootste gemiddelde aanwas gedurende de
laatste 5 jaar van de zes herkomsten ait de importserie 1923. Vooral in het
zuiden van het land is de groei uitstekend.
Houtproductie: goed; op 25*jarige leeftijd 173 + 8 m 3 /jaar; lopende aanwas 12.3 + 1.1 m 3 /jaar.ha.
(6) Louis Creek
Herkomst: .Brits-Columbie, Kamloops, Louis Creek Ranger Station (50°40'
37* N.B., 120°20 , 00 l> W.L.)» De plaats waar dit zaad werd verzameld ligt in
een diep dal van de Louis Creek op ruim 30 km ten N.O. van Kamloops, 793m
boven zee. Klimatologische gegevens: vergelijk station nr 19; volgens A.
T H R O U P P J de houtvester die het zaad leverde, is de temperatuur gemiddeld
ongeveer 2%° C lager, terwijl de neerslag ongeveer gelijk zal zijn. Opstands*
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gegevens: De douglas is hier hoofdhoutsoort tot op 1050 m boven zee, Hij bereikt 90 tot 100 cm diameter en 37 ra hoogte. We hebben hier de typische
Btransition fir*f die op vochtige piaatsen het beeId vertoont van de *wet belt
douglas* en op droge plaatsen van de 9dry belt douglas*, Na bosbrand treedt
Pinus contorta latifolia op. Er wordt verder vermeld, dat beneden de hoogte
waar het douglaszaad is gewonnen, Picea Engelmannii het meest voorkomt
langs de rivieren en op noordhellingen9 ook hoger op vormt hij grote bossen*
Het voorkomen langs de rivieren van een enkele Thuja plicata wijst er op,
dat men hier bijna in de .wet belt* is,
Vorm: komt de caesiavotm meer nabij dan de beide vorige herkomsten.
Boom: gedrongen, pyramidaal, Takhoek; .40° tot 60°. Bast; geelbruin, ruw, tamelijk knobbelig, Naalden; .stevig gebouwd, 1%tot 3 cm lang, duidelijk gescheiden, donkergroen. Knoppen: kegelvormig, geeibruin. Kegels: 6 tot 10 cm
lang, H4tot 4%cm breed, bracteae aanliggend, iets teruggebogen.
Rhabdocline: in het noorden van ons land veel voorkomend en vrij ernstig
van aard; in het zuiden van het land bijna afwezig, Phomopsis; in het noorden
van het land minder dan in het zuiden; aantastingsvorm in het zuiden ernstiger dan in het noorden, Vorst: deze herkomst loopt zeer laat uit;in het zuiden
van het land zelfs later dan de herkomst Midden Washington, Zij heeft daardoor niet veel te lijden van nachtvorst, hetgeen ook tot uitdrukking komt in
het betrekkelijk lage percentage verloren toppen, Wolluis; vooral op complex
IInog al veel voorkomend, elders matig,
hengtegroei; bevredigend, hoewel veel minder dan van de beide vorige
herkomsten,
[{outproduetie: raatig, op 25-jarige leeftijd 116 £ 7 ra8/Jaart lopende aan»
was 9.0 + 0,9 m*/jaar,ha#
IMPORT
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(7) WestOregon
Herkomst: West Oregon, 300*450 ra boven zee, Verdere gegevens ontbre*
Icen,
Vorm:Ook bij deze herkomst krijgt men de indruk met zaad te doen te hebben, dat afkomstig is van verschillende localiteiten, Hierdoor zal het ook wel
niet mogelijk geweest zijn nauwkeurige herkomstgegevens te verstrekken,
Bovendien is de vorm van de boom door verschillende aantastingen niet altijd
mooi tot ontwikkeling gekomen, Takhoek: 60°. Bast: bronskleurig, bruin,Naal*
den: vrij langf 3 tot 4 cm, plat; iets afgestompte punt; duidelijk gescheiden
of zuiver in een vlak geplaatst; sapgroen, Kegels: 4%tot llA cm lang en ongeveer 3 cmbreed, bracteae aanliggend,
Rhabdocline: weinig voorkomend en zwakke aantasting, Phomopsis: Opde
Veluwe tamelijk ernstig. Opcomplex VII is het aantal uitvallers zeer groot
en het is niet onmogelijk, dat hierdoor de exemplaren, die gevoelig zijn voor
Phomopsis, reeds zijn gestorven, Vorst; Deze herkomst heeft enigermate van
vorst te lijden, Zij loopt zeer laat uit, doch het St Janslot is waarschijnlijk
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in het najaar niet vroeg genoeg verhout. Wolluis: zeer talrijk. Andere aantas*
tingen: .Sinds 1942 komen in steeds grotere mate vreterijen voor aan de naal*
den en twijgjes. Waarschijnlijk zijn hieraan schuldig de grote dennensnuit*
kever en Strop bosomus-soorten*
Lengtegroei: zeer bevredigend; de stamvorm is echter door de Phomopsis
beschadigingen niet fraai.
Houtproductie: goed; op 23*jarige leeftijd 143 nr/ha; lopende aanwas
13.0 mVjaar.ha.
(8) Salmon Arm*Canoe (Staatsbosbeheer, Brits-Columbie)
Herkomst: Brits-Columbie", Kamloops, tussen Salmon Armen Canoe (5Q°439
N,B 0 , 119°15* W.L.). Het zaad werd gewonnen in een douglasopstand, welke
gelegen was op een heuvelrug tussen beide genoemde plaatsen ten zuiden van
het Shuswap Lake, 150 m boven de Spiegel van het meer, d,i. 495 m boven
zee, Klimatologiscbe gegevens: moeten worden herleid van het in de buurt
gelegen station nr 19; op de plaats van de zaadwinning zal iets meer neerslagvallen(500mmperjaar)endetemperatuuriets lagerzijn (6.9° C), Opstands*
gegevens: Het zaadbos behoort tot het Pseudotsuga»Tbuja plicata*tyj>ef soms
gemengd met Pinus monticola en Larix occidentalism Ondergroei: Shephetdia
canadensis* Salix spec, Alnus spec*, Acer glabrum Douglasii, Pacbistima
Myrsinites, Pirola spec*, Cbimaphila maculata, Calamagrostis spec* en hier
en daar ook Comus canadensis* Comus Nuttallii, Comus alternifolia en Sela»
ginella spec*
Vorm: Zoals uit de ligging van het herkomstgebied en uit de klimatologische gegevens blijkt, komt ook dit ras uit het overgangsgebied van de viridis*
en de cuesin»vorm. Bouw: pyramidaal, met dicht opeenstaande takken. Tak»
boek: ongeveer 50°. Bast: licht grijsgroen. Naalden: vrij lang, stevig gebouwd,
met een ronde tot iets toegespitste punt; donker tot bleekgroen met een iets
grijze glans; duidelijk gescheiden. Kegels: 5 tot 7 cm lang, 3% cm breed; met
soms aanliggende, soms teruggebogen bracteae.
Rbabdocline: heeft zich na 1944 sterk uitgebreid; vooral op complex.VIII.
De aantasting is echter niet ernstig. Pbomopsis: in de meeste proefvelden
veelvuldig aanwezig; graad van.aantasting zeer verschillend: op complex VHI
en XI vrij ernstig, op complex VII zeer zwak. Vorst: Deze herkomst loopt
zeer vroeg uit en daardoor is de vorstbeschadiging in het voorjaar ernstig,
Hieraan moet de zeer slechte stamvorm worden toegeschreven. Wolluis: weinig
optredend; geen schade van betekems.
Lengtegroei: vrij goed,
Houtproductie: matig;op 23*jarige leeftijd 111 m 3 + 8 ras/ha; lopende aanwas 9,8.+ 1.3 m9/]aai*h&.
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(9) Cbilliwack
Herkomst: Brits-Columbie*, New Westminster, Chilliwack (49°10 f 21* N.B.,
121°57 , 05*W.L.).Het zaadbos lag 540 mboven zee in de Lower Fraser Valley,
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ongeveer 100 km van de monding van dc rivier. De grond is rijk, zwart, vochtig, maar gocd gedraineerd. De helling is naar het zuiden. Klimatologiscbe
gegevens: moeten worden herleid van de stations nr 11 en 12. Op de plaats
van zaadwinning is de neerslag waarschijnlijk iets groter en de temperatuur
iets lager, De vegetatietijd wordt geschat op 30 weken. Opstandsgegevens:
Het zaadbos bestond uit Pseudotsuga taxifolia, Tsuga beteropbylla, Thuja
plicata en een enkele Abies* De opstand was ongeveer 125 jaar oud. Gemiddeldc hoogte 45 m; gemiddelde diameter 97 cm; volkomen gesloten. Ondergroeir Taxus brevifolia, Rbamus Purshiana, Vaccinium spec, Cornus canadensis, Cliftonia uniflora, Oxalis oregona. Anemone spec, en hier en daar
Lycopodiutn spec*
Vorm; alle kenmerken van de kustvorm; de takkransen staan ver uit elkaar.
Takboek: 75*90°. Bast: donker chocoladebruin, soms licht bronskleurig; glad.
Naalden; .vrij lang, V/itot 3% cm, plat, slap, sterk gescheiden of in een vlak
geplaatst, donkergroen, top toegespitst. Knoppen: spoelvormig, oranje tot
geelbruin. Kegels; 6 tot 9 cm lang, 3% tot 4lAcm breed; aanliggende bracteae.
Rbabdocline: geen aantasting. Pbomopsis: veelvuldig voorkomend, vooral
op complex XIII en op complex XII waar de &raad van de aantasting bovendien hevig i s . Het herstellend vermogen van deze snelle groeier is echter
zeer groot, zodat geen belan^ijk merkbare schade van deze ziekte wordtondervonden. Vorst: volgens vorige meetcijfers is de herkomst Chilliwack in de
jeugd vrij gevoelig voor nachtvorst; het hoge percentage voor verloren toppen
zou hieraan zijn te wijten. De laatste opnamen hebben echter aangetoond, dat
deze herkomst eerst zeer laat uitloopt. Van nachtvorstschade in het voorjaar
was dan ook geen sprake. Het is mogelijk, dat ook van deze herkomst het
St Janslot in het najaar onvoldoende is verhout waardoor beschadiging optreedt door vroege najaarsvorst. Wolluis: op alle proefvelden zeer talrijk.
Lengtegroei: Snelste N groeier van alle herkomsten welke bij dit onderzoek
zijn betrokken. De gemiddelde jaarlijkse hoogteaanwas tussen 10 en 15 jaar
bedroeg op de complexen XII, tot XV resp. 46, 27, 62 en 53 cm. De groeivor*
men zijn,vooral door de beschadiging van Phomopsis, niet altijd even raooi,
vooral bij de opname van 1938 kwam dit tot uiting. Het blijkt echter dat veel
hiervan weer in orde komt, zodat de algemene stamvorm thans niet slechter
is dan bij de meeste andere herkomsten.
lloutproductie: uitmuntend; op 22»jarige leeftijd 186 + 8 m s /ha; lopende
aanwas 17.4 i 3.1 ra®/jaar.ha.
(10) Cranbrook
Herkomst; Brits-Columbie, Cranbrook (49 o 30M2* N.B., 115o46*04* W.L.)
Het zaad werd gewonnen op 900mboven zee in het dal van de Upper Kootenay
River. Het bos stond op een mooie alluviale, naar het zuidwesten hellende
grond zonder rotsen. Klimatologiscbe gegevens: zie station nr 36. Vegetatietijd: 30 weken. Opstands gegevens; .Het zaadbos bestond voor 25% uit Pseu*
dotsuga glauca en voor 70% uit Pinus ponderosa, Leeftijd 65 jaar; sluiting
niet volledig; gemiddelde hoogte 2254 m» gemiddelde diameter 66 cm. Onder54

groci: Agropyron spicatum, Ranunculus glaberrimus, Mentzelia spec, Antennaria dimorpba, Pbysocarpus malvaceus*
Vorm: vele kenmerken van de glaucavorm. Bouw: gedrongen, pyramidaal.
Takhoek; 45°. Bast: grijs. Naalden: grijsgroen; stevig gebouwd; top rond met
een scherpe toespitsing; in alle richtingen op de twijg ingeplant; soms zwak
gescheiden; bij fijnwrijven is een zwakke terpentijngeur waar te nemen. Kegels: ontbreken.
Rbabdocline: aantastingspercentage wordt steeds groter; een deel er van
is ernstig aangetast. Pbomopsis: oppervlakkige en weinig voorkomende aantasting, Vorst: .Deze herkorast loopt relatief laat uit; er is echter een grote
spreiding in het uitlopen. De exemplaren, die het eerst uitlopen worden sterk
door nachtvorst beschadigd. Wolluis: komt sporadisch voor.
Lengtegroei: onbevredigend.
(11) Golden
Herkomst: Brits-Columbie, Golden, Golden (51°17 , 43* N.B., 116°58'03*
W.L.). Het zaad werd verzameld op een westhelling, 770 ra boven zee, inhet
dal van de Upper Columbia River in de eerste diepe inzinking ten westen van
de Rockey Mountains, De grond is droog en van alluviale oorsprong. Klimato*
logiscbe gegevens: moeten worden herleid van station nr }4» Vegetatietijd:
20 weken. Opslandsgegevens: het zaadbos bestond uit Pseudotsuga taxifolia
caesia en Picea Engelmannii met een enkele Pinus monticola* Leeftijd: 40
jaar; gemiddelde hoogte 15 m; gemiddelde diameter 35 cm; de opstand staat
zeer hoi• Het zaad werd verzameld langs de rivieroever. Ondergroei: zeer
spa.a.rza.a.m9Rubus parviflorus, Maboniaaquifolium, Comus canadensis, Trillium
ovatunu
Vorm: caesia. Takboek: 60°. Bast: grijs tot grijsbruin. Naalden: llA tot
3% cm lang, breed, stevig gebouwd, grijsgroen; enigszins gescheiden ingeplant; naaldtop rond, iets toegespitst. Knoppen: kegelvormig, bruin. Kegels:
3%tot 4lAcm lang, 2 tot 2lAcm breed, met sterk teruggebogen, lange bracteae.
Rbabdocline: veel voorkomend en ernstig van aard behalve op complex XV.
Pbomopsis: opdemeeste proefvelden veelvuldig; alleen op complex XII enXIIT
soms ernstig van aard, overigens oppervlakkig. Vorst: Deze herkomst loopt
vroeg uit, waardoor ze in zeer sterke mate heeft te lijden van nachtvorst; dit
komt tot uiting in het hoge percentage voor topgebreken. Wolluis: sporadisch
voorkomend; op complex XII talnjker.
Lengtegroei: onbevredigend.
(12) Crow's Nest Pass
Herkomst: Grens van Brits-Columbie en Alberta, Crow's Nest Pass 49°
37*53* N.B., l l ^ l ' S S * W.L.; 1335 m boven zee. Het terrein helt naar het
N.O. en bestaat uit een rotsachtige grond afkomstig van kalksteen; goed ge*
draineerd. Klimatologiscbe gegevens: nioeilijk op te geven. Meest nabijgelegen station: nr 38. Volgens de zaadleverancier is de temperatuur waarschijnlijk V2°Cwarmer en de neerslag ongeveer 33%geringer. Vegetatietijd: 20 we55

ken, Opstandsgegevens: .Het bos ligt in het overgangsgebied tussen de flora
van Brits-Columbie en Alberta*De vegetatie lijkt nog het meest op die van
de 9dry belt* in Brits-Columbie. Samenstelling: Pseudotsuga taxifolia caesia,
Pinus contorta latifolia, enkele Picea Engelmannii en Abies spec* Leeftijd:
85 jaar; geraiddelde hoogte: 25 m; gemiddelde diameter: 66 cm; stand: hoi.
Ondergroei: dwergsoorten van Salix, Ranunculus glaberrimus, lleliantkella
Douglasii, Lupinus spec* en hier en daar Agropyron*
Vorm: duidelijke caesia; zeer heterogeen. Takboek: 60°. Bast: grijs tot
grijsbruin. Naalden: vrij lang, stevig gebouwd, betrekkelijk smal, zeegroen,
iets gescheiden ingeplant, stomp en iets toegespitst. Kegels: 5 tot 7 cm lang,
iY2 cm breed, met vrij lange, afstaande bracteae. Op complex XVI neigt het
type meertot de groenevorm,Rbabdocline: in enige mate aanwezig, de aantastingsgraad is echter niet
ernstig. Pbomopsis: vooral op complex XII veel voorkomend, de aantastingsgraad is echter niet ernstig. Vorst: Deze herkomst loopt gemiddeld laat uit en
heeft wat het uitlopen betreft een grote spreiding.Opcomplex XII is de nachtvorstschade vrij ernstig; op complex XVI is hiervan geen sprake. Wolluis:
komtin enige mate voor.
Lengtegroei: weinig bevredigend;vooral door de goede groei op complex XVI
behoort deze herkomst echter lang niet tot de slechtste van de import 1926*
Houtproductie: op complex XVI op 23*jarlge leeftijd 104 m/jaar; lopende
aanwas 10.1 m /jaar.ha.
(13) CbuCbua
Herkomst: Brits-Columbie*, Karaloops, Chu Chua; 5i 0 21*24* N.B., 120°
09*26* W.L.; 383 TQ boven zee; gelegen aan de North Thompson River in het
oostelijk gedeelte van de ,dry belt* van het binnenland van Brits-Columbie.
Het zaadbos staat op een oosthelling op grove, droge grond. Klimatologiscbe
gegevens: in overeenstemming met station nr.20; waarschijnlijk valt er iets
minder regen (ongeveer 220 mmper jaar); vegetatietijd: 20 weken. Opstands*
gegevens: .Het zaadbos bestond uit Pseudotsuga taxifolia caesia, Pinus pom*
derosa en enkele Picea Engelmannii*Gemiddelde leeftijd 75 jaar; geraiddelde
hoogte 21 m; gemiddelde diameter 63 cm; stand hoi. Ondergroeid Ranunculus
glaberrimus, Agropyronspec*, Heliantbella spec.
Vorm: caesia* Bouw: zeer gedrongen. Takboek: 45 tot 60°. Bast: grijs tot
grijsbruin. Naalden: Jeort, 1%tot 2lAcm Jang, stevig gebouwd, grijsgroen, bijna niet gescheiden ingeplant;naaldtop vrij rond,ineen stompe punt toelopend.
Knoppen: kegelvorraig, oranjebruin. Kegels: 4%tot 6 cm lang, 2l/2 tot 3% cm
breed, bracteae vrij lang, doch niet ver afstaand.
Rbabdocline: .opalle proefvelden veelvuldig en bovendien ernstig van aard.
Pbomopsis: komt wel voor, doch is onschuldig van aard; de aantasting zit
vooral in de harsbultjes en in de dunne zijtakken. Vorst: Deze herkomst loopt
relatief vroeg uit. Dientengevolge is de nachtvorstbeschadiging elk jaar ernstig, waardoor de |px>ei sterk wordt geremd en de stamvorm steeds slechter
wordt. Wolluis: komt in geringe mate voor.
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Lengtegroei: van alle herkomsten, waarop dit onderzoek betrekking heeft,
grocit deze het slcchtst.
(14) Salmon Arm
Uerkomst: Brits-Columbie, Kamloops, Salmon Arm; 50°42*08* N.B., 120°
09*26* W.L.; 345 mboven zee; noordoosthclling. Het bos staat op goede, fijnkorrelige, niet rotsachtige en goed gedraineerde grond, Klimatologiscbe gege*
vens: zie station nr 19. Vegetatietijd: 30 weken. Opstandsgegevens; Hetzaadbos bestond uit Pseudotsuga taxifolia, Pinus contotta latifolia, en een enkele Larix occidentalism Leeftijd ongeveer 80 jaar; gemiddelde hoogte 30 m; gemiddelde diameter 86 cm; stand hoi. De voorgaande opstand verbrandde omstreeks 1830.
Vorm: evenals de herkomst (8) Salmon Arm-Canoe komt ook deze uit het
overgangsgebied van de groene en de grijze vorm. De groei is echter onre*
gelmatig. Over het algemeen lijkt deze herkomst nog het raeest op een caesia.
Takboek: ongeveer 60°•Bast: grijs tot grijsbruin. Naalden: ll/2tot 2l/2cmlang,
stevig gebouwd, weinig gescheiden, geelgroen tot grijsgroen; de punt is stomp
toelopend. Knoppen*spoelvorraig, roodbruin. Kegels: 5lAtot 7 cm lang, 4lAcm
breed, bracteae vrij lang, iets teruggebogen.
Rbabdocline: weinig optredend. Pbomopsis: tamelijk veel voorkomend,
doch niet ernstig van aard. Vorst: Deze herkomst loopt relatief vroeg uit, zodat de vorstbeschadiging in het voorjaar veel voorkomt. In verband hiermede
is de vrij slechte stamvorm te verklaren. Wolluis: komt in enige mate voor.
L ngtegroei: niet slecht; komt vrijwel overeen met die van de tegelijkertijd ingevoerde herkomst (12). Op vergelijkbare proefvelden loopt de groei niet
veel uiteen met die van de herkomst (8). Ook verder lijkt deze herkomst hier
wel op.
Houtproductie: op proefveldcomplex XVI op 23-jarige leeftijd 98 ms/hm,
lopende aanwas 7.3 m s /jaar.ha.
(15) Tongeren
Herkomst: De kegels waaruit het zaad werd geeest$ zijn afkomstig van het
landgoed ^Tongeren", eigendom van de Familie ROUWENHOF.
Vorm: groene vorm. Takboek: 60° tot 75°. Bast: donker grijsgroen. Naalden: vrij lang, stompf iets toegespitst, sterk gescheiden of practisch in een
vlak staand; de geur de gewreven naalden is als die van ananas.
Rbabdocline: niet aanwezig. Pbomopsis: ernstig en veelvuldig. Veel top*
pen zijn er door afgestorven en zelfs dikkere bomen gaan er aan te gronde.
Vorst: ook van vorst heeft deze herkomst nog al te lijden, hoewel hij niet
vroeg uitloopt. Wolluis: in belangrijke mate voorkomend.
Lengtegroei: niet slecht, doch zeer geremd door vorstschade en aantasting van Pliomopsis. De algemene stamvorm is hierdoor eveneens zeer slecht.
(16)Nie&w&oerel
Herkomst: Het zaad is afkomstig van moederbomen, voorkomende in het
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westelijke gedeelte van het douglasperceel In vak 17 in de Boswachterij
pNicuw-SoereI*.
Vorm: groen; de bomen zijn echter zodanig misvormd, dat een behoorlijke
beschrijving nauwelijks is te geven. Bast: donkergrijs. Naalden: vrij kort,
grasgroen, in een vlak geplaatst; de punt is afgerond.
Rbabdocline: weinig voorkomend. Phomopsis: veelvuldig en zeer ernstig.
Vorst: .Deze herkomst loopt later uit dan (15) ^Tongeren* en wordt ook veel
minder door vorst aangetast. Wolluis: talrijk.
Lengtegroei: evenals bij de vorige herkomst in aanleg niet slecht, doch
sterk door Phomopsis geremd, Bovendien zijn van deze herkomst weinig bomen beschikbaar, zodat een oordeel eigenlijk niet gewettigd i s .
IMPORT

7 9 2 7 (Forest Experiment Station, Portland, Oregon)

(17) Siuslaw National Forest*
Herkomst: Oregon, Lane County, T17N, RlOW, sectie 27 NW, (44°02*24*
N.B., 123°51*51lt W.L.); hoogte boven zee 20 m. De naastbijzijnde plaats is
Mapleton; het bos maakt deel uit van het Siuslaw National Forest, Klimatolo*
giscbe gegevenst .moeten worden afgeleid van station nr i31t dat echter 80 m
hoger ligt dan men voor de moederopstand aangeeft. Het is daarom gewenst
ook de cijfers voor stations nr 130 en 132 te beschouwen; deze plaatsen lig»
gen ongeveer op gelijke zeehoogte en evenver ten N. en ten Z. van de betrokken moederopstand* Opstandsgegevens: „Large second growth* met raeer dan
60% douglas. Het zaad werd gewonnen van gevelde bomen, die 60 jaar oud
waren en een diameter hadden van 60 tot 75 cm*Bodemvorm: wRoughand stony
land" omgeven door gfonden uit de ^Melbourne-series* (zie biz, 22). Het moedergesteente bestaat uit schalies en zandsteen van eocene marineoorsprong,
Vorm: groen, Takboek: 75°» Bast: grijsbruin, Naalden: groen, 2*3% cm,
vrij sterk gescheiden f top spits toelopend, soms iets afgeknot. Knoppen: kegelvormig, donkerbruin. Kegels: 5%tot 7 cm lang,3% cm breed, met vrij korte,
aanliggende bracteae.
Rbabdocline: bijna afwezig, Phomopsis: veelvuldig en vaak ernstig van
aard. Grote plekken van de bast sterven af en het er boven gelegen deel van
de stam gaat dood, Vorst: Deze herkomst loopt vrij laat uit en heeft niet veel
van de voorjaarsnachtvorst te lijden, Wolluis: veelvuldig,
Groei: bevredigend; de stamvorm is echter door beschadiging van Phomops i s niet mooi,
De houlproductte; bedraagt op proefveldcomplex XVII in 21 jaar 128 m 8 /ha
met een lopende aanwas van 10,8 m 3 /J aar * na «
(18) Columbia National Forest
Herkomst: Washington* Skamania County, T4N, R7E (45°48'05* N.B., 121°
54*58* W,L.)| ongevee: 350 m boven zee. Het bos is gelegen in de nabijheid
van het bosbouwproefstation in de Wind River Valley; het maakt deel uit van
het Columbia Nauonal Forest, Klimatologiscbe gegevens: zie station nr 99»
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O[istandsgegevens: 9old growth* of »large second growth* met meer dan 60%
douglas. liodemvorm: „Aiken- en Willamette-series* (vgl. biz. 22). Moederge*
steente: basalt en andesiet (Mioceen).
Worm: groen. Takboek: 65°. /Jtfsf: chocoladebruin. Naalden: donkergroen,
V/i tot 3 cm, duidelijk gescheiden, top bijnarondmet een vrij stompe punt.
Knoppen: kegelvormig tot spoelvormig, geelbruin. Kegels: 6 tot 8 cm lang en
4 cm breed, met vrij lange aanliggende bracteae.
libahdocline: Bijna niet aanwezig. Pbomopsis: komt vrij veel voor; de
graad van de aantasting is ernstig, zodat topstukken van vaak 3 m lengte af*
sterven. Vorst: deze herkomst loopt laat uit en heeft geen hinder van de nachf
vorsten in het voorjaar. Wolluis: talrijk.
Lengtegroei: niet slecht; stamvorm center slecht door de aantasting van
Phomopsis.
IMPORT

1928 (Long Bell Lumber Company)

(19) Pacific Coast
Herkomst: Washington, Pacific County, nadere plaats onbekend (ongeveer
46 30' N.B. en 123°45f W.L.). Het zaad werd gewonnen op zeeniveau aan de
westelijke helling van het kustgebergte. Klimatologiscbe gegevens: vergelijk
stations nr52en53*Deze herkomst werd aangeduid met nA* hetgeentoendertijd
beduidde, dat de gemiddelde jaarteraperatuur in het land van herkomst hoger
is dan 9.3° C, de vegetatietijd langer duurt dan 6 maanden en de jaarlijkse
regenval minder is dan 900 mm. Opstandsgegevens, bodemvorm§ geologiscbe
gegevens: zijn niet bekend.
Vorm: duidelijke groene vorm weIke zeer homogeen is; het zaad is dus af«
komstig van een beperkt gebied of het plaatselijke ras heeft hier een grotere
verbreiding dan elders. Boom met brede kroon en lange scheuten. Takboek:
ongeveer 80°. Bast: .donkerbruin tot grijs bruin^oen. Takaanzet: opvallend
glad. Naalden: 5% cm lang, dun en slap, practisch in een vlak geplaatst,
groen; matig stompe, iets toegespitste top. Knoppen: eivormig tot kegelvorraigf spits, roodbruin, glasachtig. Kegels: ontbreken.
Rbabdocline; In beide proefvelden weinig optredend. Pbomopsis: weinig
voorkomend en in elk geval weinig schadelijk. Vorst: Deze herkomst loopt
buitengewoon laat uit en heeft daardoor niet van voorjaarsnachtvorst te lijden.
Wolluis: veelvuldig.
Lengtegroei: van dezelfde orde van grootte als bij de herkomst (9) f dus
uitmuntend.
Houtproductie: op 20-jarige leeftijd uitmuntend; 182 ± 0.5 m®/ha; lopende
aanwas 17.2 + 2.0 m s /jaar.ha.
o

(20) Ryderwood
Herkomst: Washington, Cowlitz County, T10N, B3W (46°2Gf N.B., 123°
03 f W.L.); 100 ra boven zee. Klimatologiscbe gegevens: moeten worden herleid uit die van de stations nr 54 en 55. Daar de groeiplaats van deze her*
'
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korast hoger ligt, zal de wintertemperatuur misschien lets lager en de zomer*
temperatuur lets hoger zijn; de ncerslag zai eveneens wat groter zijn, hoewel dat sterk van de plaatselijke configuratie afhangt. Deze herkomst werd
aangeduid met de letter »I*f .hetgeen betckende, dat de gemiddelde jaartemperatuur Ugt tuasen %3 en %6° C, de vegetatieperiode 6 maanden bedraagt
en de ncerslag 900 tot 1300 mm, Opstandsgegevens: .„Large second growth*
met meer dan 60% douglas. Bodemvormr jpRough and stony land* met in de
buurt gronden uit de »Aiken series* (vgl. biz, 22). Het moedergesteente is
van Eocene f vulkanische ootspmng*
Vorm: duidilijke groene vorm, welke echter niet zo homogeen is a l s de
vorige. Dit kan een gevoig zijn van de gtotem vorstgevoeligheid, waardoor
de slechte grociers relatief sterker achterblijven. Takboek: 70°. Bast: kopef
kleurig oi donkergrijs*brain. Naalden: lichtgtoen, vrij kort t 1tot 7}/t cm lang,
sterk gescheiden, toegespitst. Knoppen: .kegelvormig tot spoelvormig, oranjebrain. Kegels: met aanwezig.
Rbabdocline: komt voor, doch de aantastingsvorm is niet emstig. Pbo*
mopsis: veelvuldiger dan Rhabdocline; zit vooral in de dunne topgedeelten
en zijtakjes; hier en daar komen ook grote plekken op de stam voor* Vorst: De»
ze herkomst loopt relatief vroeg uit en wordt in hevige mate beschadigd door
voorjaarsvorst. Woliuis: op complex XVIII vrij veel; op complex XXI minder.
Lengtegroeit middelmatig; door de grote vorstgevoeligheid is bovendien
de stamvorm slecht.
(21) Toutle Rivet
Herkomst: Washington, Cowlitz County, Toutle River, T10N, R3E, (46°
19 f N.B. 122°29 i W.L.); 300 m boven zee in het dal van de Toutle River, Kit*
matologiscbe gegevens: .moeten worden herleid uit de stations nr 56 en 97.
De gemiddelde jaarlijkse temperatuur zal ongeveer 10° C bedragen; de jaarlijkse ncerslag 1500 tot 1700 mm; de vorstwije periode omstreeks 170 dagen.
Deze herkomst werd door de- leverancier aangeduid met „€)*, hetgeen toen betekesde f dat de gemiddelde jaartemperatuur ligt tussen 8.9 en 9.3° C en dat
da'gemiddelde jaarlijkse neerslag 1300 tot 1800 mm en de duur van de vegetatietijd J tot 6 maanden bedtngevi..Opstandsgegevens:
mOld growth* met meer
dan 60% douglas. Bodemvorm: p Toutle series* of ^Roughand stony land* (zie
biz. 22). Moedergesteente: basalt of andesiet uit het mioceen.
Vorm: .Deze.'herkomst is weer homogener dan de vorige, doch lang niet zo
a l s '(19). Groene vorm. Takboek: ongeveer 60°. Bast: grijsbruin tot grijs.
Naalden: ffocmf soms met een iets g£ijzige tint, 1% tot i%cm lang; top stomp,
toegespitst; duidelijk gescheiden of bijna in een vlak ingeplant. Kmoppen:
toegespitst eiv^rmig tot kegelvormig; geelbruin. Kegels: ontbreken.
Rbabdocline: .Zowel in Gieten als in Garderen -met veelvuldig doch niet
zo emstig dat de topscheuten afsterven; wel verliezen deze vaak hun naalden
en zijknoppen f zodat het volgend jaar kale stamstukken ontstaan. Vorst: deze
herkomst ioopt vroeg uit, hoewel niet zo vroeg als de vorige. De vorstschade
is daardoor ook geringer. Alleen in Garderen heeft deze herkomst sterk van
vorst te lijden. Woliuis: zeer veelvuldig.
Groei: als van de vorige herkomst.
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(22) St Hcllcns
Herkomst: Washington, Cowlitz County, St Hellens, TlOM, R3E (46°20*
N.B#, 122°29,)t 700 m boven zee op de westelijke helling van de Cascade^
Deze herkomst st&mt ins uit hetzelfde kwadraat als de vorige, waarscbijniijk
slechts enkele km meer naar het noorden. Klimatologiscbe gegevems: af te
leiden uit die van de stations nr 56 en 97; ter vergelijking kan men ook nog
nemen nr 86* De geroiddelde jaarlijkse temperatuur zal ongeveer 8.6° C, de
jaarlijkse neerslag ruim 200 mm en de duur van de vegetatietijd ongeveer 160
dagen bedragen. Deze herkomst werd door de leverancier aangeduid met de
letter wUm§hetgeen wilde zeggen, dat de gemiddelde jaarlijkse temperatuur
8.9° C tot 7.6° C, de jaarlijkse neerslag ongeveer 2000 mm en de vegetatietijd 5lA tot 5 maanden bedragen. Opstandsgegevensr *Oid growth* met meer
dan 60% douglas. Bodemvotm; pRough and stony land* met gronden uit de
^Toutle-series* # Aiken-series* in de nabijheid (zie biz. 22). Ondergrond; basalt en mdesiet uit het mioceen.
Vorm iiioeilijk te bepalen, daar de bomen sterk door de vorst zijn mis«
vormd. Takboek 70°.Bast: grijs met een iets groene of bruine tint. Haalden;
stevig gebouwd, 1 tot 3/4 cm iang, donker zeegroen, iets toegespitst, geschei*
den of soms alleen aan de onderzijde gescheiden ingeplant. Knoppen; toegespitst eivormig, roodbruin. Kegels; 5 cm iang, 3 cm breed, bracteae iets af»
staand en ongeveer %cm uitstekend.
Rbabdocline: in f r i n g e mate voorkomend. Pbomopsis: soms emstig; vooral de. toppen sterven af; de aangetaste bomen zijn vaak iets geel gekleurd.
Vorst; Deze herkomst loopt ongeveer even vroeg uit als (20), dus zeer vroeg;
de vorstbeschadiging is daardoor vooral in Garderen hoogst ernstig. Wolluis:
vrij veel voorkomend*
Lengtegroeit van dezelfde orde als in de beide vorige herkomstcn; de stara»
vorm is echtcr iets slechter.
(Z3) SpMt Lake
Herkomst: Washington, Skamania County, Spirit Lake, T9N, T5E (46°18*
N»B«* 122%8*20* W.L.) 100mboven zee. Klimatologiscbe gegevems; .moeten
worden herleid uit die van de stations nr 94 en 97. Gemiddelde jaarlijkse ternperatuur: 7.8° C; neerslag: ongeveer 2000 mm; duur van de vegetatietijd: 4
maanden, aantal vorstvrije dagen; ongeveer 70. Het is een typisch gebergteklimskat. Opstands gegevems; ..Old growth* met een meerderheid van soorten
als Abies mobilis, A*gramdis§ AJasiocarp®, A*amabilis, Picea Bmgeltmmmii,
Ts&ga heterophylla en T.Mertensiana. Bodemvorm: Jloughand stony land* op
een ondergrond van basalt en andesiet.
Vorm: .(geen duidelijke) groene vorm, zeer heterogeen als gevolg van verschillen in gevoeligheid voor vorst, waardoor de snelste groeiers relatief nog
meer voor komen. Takboek 60°. Bast; .chocoiadebruin tot grijsbruin. Haalden;
groen tot zeegroen, 2 tot 3 cm lang, stevig, (soms zeer weinig) gescheiden;
top toegespitst. Knoppem;spoelvormig, bruin. Kegels; ll/i cm lang, 2l/2cm dik;
bracteae afstaand, ongeveer 1 cm uitstekend.
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Rbabdocline: enkele exemplaren zijn zeer zwaar aangetast, terwijl de rest
nog niets vertoont. Pbomopsis: de veelvuidige aantasting is oppervlakkig en
doet niet vee! schade. Vorst: deze herkomst loopt weer iets later uit dan de
vorige en ongeveer even vroeg als (21). De vorstschade is vrij aanzienlijk,
doch thans begint deze herkomst boven de naclitvorstzone uit te groeien.Wol»
luis: veelvuldig.
Lengtegroei: als van de drie voorgaande herkomsten.
IMPORT
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(24) Shasta National Forest
Herkomst: Californie, Siskiyou County, in de buurt van Mount Shasta Gity,
T4IN, R4W, section 31 (4l°21 , 40* N.B. en 122 0 23 f 55" W.L.); ongeveer 1200
m boven zee op de zuidhelling van de Wintoon Butte, een vulkaankegel ten
westen van Mount Shasta* Klimatologiscbe gegevens: .moeten worden afgeleid uit die van station nr 233 en 234. Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer
7.5° C; neerslag: 1000 mm; vegetatietijd: ongeveer Al/2 maand. Opstandsgege*
vens: maakt deel uit van het Shasta National Forest, Van het bostype is niets
bekend. Bodem: behoort tot de p Aiken«Series*. Moedergesteente: droge kiezelhoudende lava»as van de IV € boniteit.
Vorm: .duidelijk groen. Takboek: ongeveer 75°» Bast: donker grijzig bruin,
soms bijna zwart. Naalden: vrij lang, breed, stevig gebouwd, heldergroen;
top afgerond*
Rbabdocline: weinig voorkomend. Pbomopsis: .treedt zeer veel op en is
bovendien ernstig van aard« Vorst: deze herkomst loopt betrekkelijk vroeg
uit en wordt buitengewoon sterk door de voorjaarsnachtvorst beschadigd. Helaas is slechts een proefveld van deze herkomst aanwezig, zodat geen zekere
conclusies kunnen worden getrokken. Uit de resultaten van dit proefveld zou
echter volgen, dat deze herkomst niet voor ons land deugt. Wolluis: zeer veel
voorkomend.
Groei: in aanleg misschien niet slecht, maar door de vorstbeschadiging
dusdanig geremd, dat de prestaties uiterst slecht zijn.
(25) Toledo
Herkomst: Washington, Lewis County, Toledo, T11N,R1W (46°26* N.B.,
122 0 48' W.L.); 550 m boven.zee. Toledo ligt aan de Cowlitz River, welke
een .zijrivier is van de Columbia River. Klimatologiscbe gegeue,ns: moeten
worden afgeleid uit die van de stations nr 54 en 97, waarbij er rekening mee
moet worden gehouden, dat de verticale temperatuursgradient in deze streken
geen normaal verloop heeft, en dat men bij stijging in het gebergte een belangrijke toename van de jaarlijkse neerslag krijgt. Gemiddelde jaarlijkse temperatuur: iets minder dan 10° C; jaarlijkse neerslag: ruim 1500 mm; vegetatietijd: ongeveer 6 maanden. Volgens de gegevens van de leverancier is dit
een herkomst WI*, hetgeen toen beduidde: 300 tot 600 m boven zee met een
vorstvrije periode van 150 tot 180 dagen. Opstandsgegevens: 90ld growth* of
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»Iarge second growth" met meer dan 60% douglas. Bodemvorrm .behoort tot de
.Melbourne series". Moedergesteente: eocene marine afzettingeru
Vorm: duidelijkegroenevorm,welke echter door sterke vorst- en Phomopsisbeschadigingen slecht tot ontwikkeling is gekoraen. Takboek: 75°. Bast:
grijs tot donkergrijs. Naalden: matig lang, smal, vrij stevig gebouwd, zwak
blauw getint groen tot sapgroen.
Rhabdocline: .komt weinig voor. Phomopsis: .treedt veel op en doet zeer
veel schade. Vorst: ondanks het feit, dat deze herkomst veel later uitloopt dan
de voorgaande is de vorstschade toch nog aanzienlijk- Wolluis: komt zeer
veel voor.
Grqei: beter dan van herkomst (24), doch verre van bevredigend. Ook deze
herkomst is slechts op een proefveld aangeplant en de verschillen welke tussen dezelfde herkomst op verschillende proefvelden worden aangetroffen, zijn
vaak zo groot, dat een conclusie hier niet geheel gewettigd i s .
IMPORT
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(v*a RAFFN van de Long Bell Lumber Company).

(26) Everett
Herkomst: Washington, Snohomisch County, Everett, T29N, R5E (48°00 f
N.B., 122°08 f W.L.); 0 tot 90 m boven zee. Everett ligt aan de Puget Sound.
Klimatologiscke gegevens: zie station nr 80. Gemiddelde jaarlijkse temperatuur 9o6° C; jaarlijkse regenval: bijna 900 mm;vegetatieperiode: ruim 6 maanden. Volgens de leyerancier is voor deze herkomst # A" de duur van de vege*
tatietijd meer dan210dagen. Opstands gegevens: waarschijnlijk „small second
growth" met meex dan 60% douglas. Bodemtype: ^Everett series". Moedergesteente: ^lluviale en oligocene marine afzettingen.
Vormf duicklijk groen. Takboek: ongeveer 60°. Bast: roodachtig grijsbruin.
Naalden: groen, soms met een grijze tint; 1% tot ilA cm lang; duidelijk ^ge»
scheiden tot bijna in een vlak geplaatst; top rond, lets toegespitst. Knoppen:
spoelvormig tot toegespitst eirond. Kegels: niet aanwezig.
Rhabdocline: in deze herkomst practisch niet aanwezig. Phomopsis: .komt
voor in grote plekken op de bast; toppen en zijtakken sterven er vaak door af;
de aantasting komt bovendi<*n zeer talrijk voor. Vorst: .In het uitlopen ver*
toont deze herkomst een vrij grote spreiding. Hoewel het gemiddelde niet be*
paald vroeg uitloopt is er echter een deel van de bomen dat dit wel doet. Deze worden dan in vrij ernstige mate door de voorjaarsvorst getroffen en daarom blijven ze, bij de bomen die later uitlopen, in groei ten achter. Hierdoor
levert deze herkomst een tamelijkhetrogeen beeld.
Grqei: gemiddeld betrekkelijk goed; ze doet tot dusver b.v. niet onder voor
herkomst (2). De volgende herkomst groeit echter beter, terwijl de groei van
de herkomsten (9) en (19) niet wordt geevenaard.

W) Stella-1
Herkomst: .Washington, Cowlitz County, Stella, T8N,R3W(46°IT N . B . ,
123°04* W.L.); 90 tot 300 m boven zee. Stella ligt aan de noordelijke oever
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van de Columbia River, Klimatologische gegevens: .moeten worden herleid
van station nr 55« Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer 10° C. Neerslag:
ruim 1000 mm# Vegetatietijd: ruim 6 maanden. Volgens de zaadleverancier bedraagt de vorstvrije periode 180 tot 210 dagen. Opslands gegevens:waarschijnlijk „Large second growth*. Bodemvorm: .Aiken series*. Moedergesteente:
eoceen vulkanisch materiaal.
Vorm: duidelijke groene vorm. Takboek; ongeveer 70°. Bast: grijsgroen.
Naalden: iets grijzig groen; 2 tot 3 era lang; duidelijk gescheiden afgerond.
Knoppen: spoelvorraigf oranjebruin.
Rbabdocline: korat niet voor. Phomopsis: veelvuldig en ernstig; zit vooral in de top en de zijtakken. Vorst: Deze herkomst loopt vrij laat uit en heeft
wat dat betreft een geringe spreiding; ze wordt door vorst niet ernstig beschadigd. Wolluis: komt zeer veel voor.
Groei: Deze herkomst behoort tot de beste groeiers van deze proeven. Ook
de stamvorm is vrij goed.
(28) Mc Cormick
Herkomst: .Washington, Lewis County, Mc Cormick, T12N, R5W (46°33 >
N.B., 123°35 t W.L.); 300 tot 600 m boven zee. Mc Cormick ligt in het uiterste westen van Lewis County, in een dal van het kustgebergte. Klimatologische gegevens: moeten worden herleid uit de cijfers voor de stations nr 51,
nr 52 en nr 96. Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer 9%# C. Jaarlijkse neerslag: ongeveer 1400 mm. Vegetatietijd: ongeveer 554maand. Volgens de zaadleverancier duurt de vorstvrije periode ongeveer 150 tot 180 dageh. Opstands*
gegevens: »Old growth* met meer dan 60% douglas. Bodemtype: »Aiken series*. Moedergesteente: miocene marine afzettingen en jonger vulkanisch materiaal.
Vorm: groene vorm. Takboek: .60 tot 90°. Bast: grijsbruin. Naalden: 1 tot
3 cm lang; grasgroen tot donkergroen; top stomp; duidelijk gescheiden ingeplant. Knoppen: kegelvormig, oranjebruin.
Rbabdocline: komt practisch niet voor. Phomopsis; ernstig en talrijk;vooral op complex XXIV is de aantasting ernstig. Wolluis: komt vrij veel voor.
Vorst: Deze herkomst loopt rclatief zeer vroeg uit, doch is vrij goed bestand
tegen vorst. Dit neemt niet weg, dat ook deze herkomst voor de voorjaarsvorsten wordt beschadigd.
Groei: minder dan van herkomst (27) en ongeveer gelijk aan die van (26).
(29) Skamokawa
Herkomst: Washington, Wahkiakum County, Skamokawa, T9N, R6W ( 4 6 0 l 6 ,
N.B., 123027* W.L.); 600 tot 900 m boven z e e . Skamokawa ligt aan de noordelijke oever van de Columbia River, ongeveer 50 km van de kust. Klimatologische gegevens: moeten worden herleid uit die van de stations nr 53 €n
nr 55. Ter vergelijking kan nr 85 worden genomen. Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer 6° C. Jaarlijkse neerslag: ongeveer 2000 mm. Vegetatietijd:
ongeveer 4% maand. De zaadleverancier geeft voor de vorstvrije periode 110
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tot 150 dagen. Opstands gegevens: .Large Sitka Spruce-Western Hemlock*
type. Dat wil zeggen, dat het bos meer dan 50% (massa) Picea sitchensis of
Tsuga heterophylla bevat, terwijl de diameter van de meeste bomen 50 tot 60
cm bedraagt of meer. Bodemtype: .Melbourne series", Moedergesteente: miocene marine afzettingen, met jonger vulkanisch materiaal.
Vorm: groen. Takboek: 60 tot 80°* Bast: grijsgroen tot grijs. Naalden:
groen, vaak geel gekleurd door physiologische omstandigheden (Phomopsis
aantastingen?) en daardoor is de kleur niet duidelijk te onderscheiden, V/2 tot
3 cm lang: duideliik gescheiden ingeplant. Knoppen: spoelvormig, roodbruin.
Rhabdocline: komt practisch niet voor. Phomopsis: veelvuldig en bovendien ernstig van aard. Vorst: deze herkomst loopt vrij vroeg uit; de vorstbeschadiging in het voorjaar is desondanks matig. Wolluis: talrijk.
Groei: iets minderdanvande vorige herkomst, doch nog niet bepaald slecht.
(30) South Fork
Herkomst: Washington, Cowlitz County, T9N, R2E (46°16' N.B., 122°34'
W.L.); 900 tot 1500 mboven zee. Het gebied van South Fork behoort tot het
stroomgebied van de Toutle River, welke een zijrivier is van de Columbia
River. Het ligt tegen de westelijke helling der Cascaden. Klimatologische ge*
gevens: moeten worden herleid uit de cijfers voor de stations nr 56, nr 55 f
nr 97 en ter vergelijking nr 85 en nr 94*Gemiddelde jaartemperatuurj 5 tot 6°
C. Neerslag: ruira 1500 mm. Vegetatietijck 2 tot 3 maanden. Volgens de zaadleverancier duurt de vorstvrije periode 60 tot 110 dagen. Opstandsgegevens:
wOld growth* met meer dan 60% douglas. Bodemtype: .Toutle-* of „Aiken
series": Moedergesteente: b&s&lten andesiet.
Vorm: groene vorm. Takboek: 60 tot 80°. Bast: chocoladebruin tot grijs.
Naalden: groen; sterk gescheiden ingeplant; 2 tot 4 cm lang; top stomp toegespitst. Knoppen: spoelvormig, geelbruin.
Rbabdocline: komt weinig voor. Phomopsis: veelvuldig en vooral op complex
XXIV uitermate ernstig. Vorst: deze herkomst gedraagt zich wat uitlopen
betreft ongeveer gelijk als de vorige;iets meer vorstgevoelig. Wolluis: talrijk.
Groei: lets minder dan van de vorige herkomst; middelmatig.
(31) Vernon
Herkomst: Brits-Columbie, Osoyoos, Vernon, 50°15 f N.B., 119°15' W.L.;
1500 tot 2000 m boven zee (deze opgave van de zaadleverancier is waarschijnlijk te hoog). Vernon ligt aan de noordpunt van het Okanogan Lake in
het zuiden van Brits-Columbie. Klimatologische gegevens: zie station nr 23,
dat echter omstreeks 1000 m lager zou liggen dan de betreffende plaats van
herkomst. Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer 1° C. Neerslag: ruim 1000
mm. Vegetatietijd:ongeveer 2 maanden. De zaadleverancier geeft een vorstvrije periode van minder dan 50 dagen op.
Vorm: zuivere caesia. Takboek: 45 tot 75 •Bast: grijs, soms met een chocoladekleurige tint. Naalden: grijsgroen, ll/2 tot 2% cm lang, duidelijk gescheiden; top puntig toelopend, soms iets afgeknot. Knoppen: kegelvormig
tot toegespitst eirond; paarsbrum.
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Rhabdocline: sterke aantastingen en vaak van ernstige graad. Pbomopsis:
•niet ernstig; wel veel oppervlakkige infecties aan de bast en aan dunne zijtakjes. Vorsf; In het zuiden van het land loopt deze herkomst zeer vroeg uit;
zij wordt daar sterk door voorjaarsvorst beschadigd. Het is de vraag of zich
uit de zo ontstane struiken nog normale bomen kunnen ontwikkelen. In het
noorden van het land loopt deze herkomst nog wel vroeg uit maar veel later
dan in het zuiden; de vorstbeschadiging is daardoor niet ernstig. Wolluis:
komt weinig voor.
Groei: in verband met de vorstbeschadiging i s de groei op complex XXIV
zeer slecht. Op complex XXIII is de groei ongeveer als van de vorige herkomst,
IMPORT
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(32) Stella* II
Herkomst: Washington, Cowlitz County, Stella T8N, R3W, section-7 (46°
12*00* N.B., ^ ^ S ' S O * W.L.); zeeniveau. Waarschijnlijk ligt de plaats van
herkomst in de regenschaduw van het kustgebergte. De overige gegevens zijn
als van herkomst (27). Het klimaat is natuurlijk iets warmer. Opstands gegevens: .*small second growth* met meer dan 60% douglas.
Vorm: .groen. Takboeh .75 tot 45°. Bast: .grijsbruin. Naalden: grijsgroen,
2 tot 4 cm lang, duidelijk gescheiden; top met een iets afgestompt puntje.
Knoppen: kegelvormig, paarsbruin.
Rhabdocline: komt in deze herkom&t practisch niet voor. Pbomopsis: talrijk en vrij ernstig; doet veel toppen geheel of gedeeltelijk afsterven. In het
laatste geval zijn de topstukken sterk verdroogd, doch zij lopen het volgend
jaar weer uit. Votst: Deze herkomst loopt vroeg uit en wordt dienovereenkom*
stig door de voorjaarsnachtvomt getroffen. Wolluis: komt niet veel voor. Grote
dennensnuitton speciaal complex XXV wordt sterk aangetast door de grovedennensnuittorren. Deze zijn zelf niet zeer schadelijk, doch de ontstane wonden bieden een geschikte invalspoort voor Phomopsis.
Groei: tot dusver slechts zeer matig.
(33) Klickitat
Herkomst: .Washington, Skamania County, Trout Creek, T7N t R10E, section
36 <46°02 , 50 # N.B., 121°29'30* W.L.); 800 tot 950 m boven zee. Deze herkomst stamt uit het gebied ten zuiden van de Mnt Adams. De afwatering van
dit gebied is naar het zuiden en naar het oosten en het ligt dus over de waterscheiding van het Cascadengebergte. De helling van het betreffende terrein
is naar het Z.W. Het gebied ligt juist tegen Klickitat County aan, vandaar de
benaming. Klimatologische gegevens: moeten worden herleid van de stations
nr 99f 122 en 124. We mogen daaruit besluiten, dat de gemiddelde jaartemperatuur ongeveer 6° C bedraagt. Vegetatietijd: 4 raaanden. Neerslag: 700 mm.
Volgens gegevens van de zaadleverancier bedraagt de vorstvrije periode tussen 2 en 4 maanden. Opstandsgegevens: .„Large Ponderosa Pine* type met
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ongeveer 807o Pinus ponderosa of Pinus Jeffreyi: de meeste bomen zijn meer
dan 55 cm dik en.150 tot 200 jaar oud. Bodemtype: .Rough and Stony land*
met in de omgeving gronden uit de „Aiken series 1 ', Moedergesteente: basalt
en andesiet,
Vorm: niet meer zuiver groen, Takhoek: 60°• Bast: grijsbruin tot groenbruin, Naalden: grijsgroen, vrij stevig, 2 tot 3 cm lang, min of meer duidelijk
gescheiden, top bijna afgerond. Knoppen. eivormig; kastanjebruin.
Rhabdocline: .komt in enige mate voor. Phomopsis: veelvuldig en vrij hevig; dunne toppen en zijtakken sterven er vaak door af, Vorst: deze herkomst
loopt vroeg uit en wordt door de vorst nogal sterk aangetast. Wolluis: komt
minder voor dan op de vorige en volgende herkomsten,
Groei: zeer matig, bijna slecht.
(34) Skamania
Herkomst: Washington;SkamaniaCounty,GrizzlyCreek, T10N, R6E, section
19 (46°20 f 00* N.B., 122°06910" W.L.); boven 1300 m(in de betrokken section
wisselt de hoogte van 1500 min het westen tot 950 min het dal van de Grizz*
ly Creek in het oosten) het terrein is sterk geaccidenteerd en steil. Het ge*
bied is een deel van een zeer gecompliceerd bergland ten noorden van de Mnt
Hellens; het behoort tot het stroomgebied van de North Fork van de Toutle
River, Klimatologische gegevens: jnoeten worden becijferd uit die van de sta*
tions nr 99 en 97. Gemiddelde jaartemperatuur: ongeveer 4° C. Gemiddelde
jaarlijkse neerslag: ruim 2000 mm. Vegetatietijd: ongeveer 2 maanden; vol*
gens de zaadleverancier minder dan 2 maanden, Opstandsgegevens: „Large
Balsam Firs, Mountain Hemlock and Upper Slope Types*. Dat wil zeggen, dat
meer dan 50% van de opstand bestaat uit: Abies nobilis, A.grandis, A. magnu
fica, Larix occidentalis, Picea Engelmanniu In geringe mate koraen voot: Abies
lasiocarpa, Pseudotsuga taxifolia, Pinus contorta latifolia, P.monticola en
enkele andere houtsoorten. De diameter der dominerende bomen bedraagt 40
cm. Bodemtype: -Rough and Stony Land;metinde buurt gronden uit de ,Aiken
series*, Moedergesteente: basalt en andesiet,
Vorm: groen (?). Takboeh 60°. Bast: grijs tot grijsbruin. Naalden: grijsgroen, rain of meer gescheiden, 1 tot 3 cm lang, top vrij stomp. Knoppen: toe*
gespitst eironil, kastanjebruin.
Rhabdocline: weinig. Phomopsis: matig veelvuldig en niet zeer ernstig;
soms sterven dunne toppen er door af. Vorst: deze herkomst loopt vrij laat
uit, hetgeen opmerkelijk is voor een herkomst, die van zo grote hoogte in het
gebergte stamt. Een en ander kan echter samenhangen met het feit, dat de
moederopstand mogelijk bi een dalzool lag. Ze wordt matig door de voorjaarsvorst beschadigd. Wolluis: komt in enige mate voor.
Groei: middelmatig, in elk geval beter dan van de beide vorige herkomsten.
IMPORT
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(35) Cowlitz
Herkomst: Van deze herkomst ontbreekt een certificaat, zij is evenwel ge*
karakteriseerd als een herkomst „E* uit Cowlitz County.Naar alle waarschijn67

lijkheid (in verband met in hetzelfde jaar geimporteerd zaad, van dezelfde
firraa,eveneensvanherkomst.E*)is het zaad afkorastig van T8N.R3W, section
33; zeehoogte ongeveer 140 m. In dat geval is het dezelfde als herkomst (20).
Groei: ongeveer gelijk aan die van herkomst (20)»
Ta b e l l
Staat
nr*
5 Br*Col.
6
ff
7
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11
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12
tt
19
n
20
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23
tt
30
>t
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»t
36
»»
38
tt
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52
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M
56
If
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87
ff
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ff
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n
90
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91
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n
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94
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96
tt
97
tt
99
tt
101 0*Wash*
102
tt
103
tt
122
tt
JL»*v

tt

190 W.Oregon
131
tt
132
tt
£«S<3

234
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N*O.Cal.
tt

Kliraaatstations
Plaats
Nanaimo
Cowichan
Victoria
NewWestminster
Agassiz
SalmonAnn
Kamioops
Vernon
Revelstoke
Golden
Cranbrook
Femie
Oakville
Southfond
NorthHead
CastleRock
LongView
iae
J
Everett
Seattle
Seattle Boeiing Field
Snoqualmie Falls
Snoqualmie Pass
Cedar Lake
Vashion Island
Kent
Landsburg
Palmer (near)
Tacoma
Puyallup
Buckley
ParadiseInn
R.N.P. Longmire
Centralia
Kosmos
Wind River
Winthrop
CydersRanch
Laurier
Rimrock
WhiteSalmon (near)
Newport
Deadwood
Gardiner
McDoel
Sisson

District |
Nanaimo
Victoria
Victoria
Nw*Westm.
Nw.Westm.
Kamioops
Kamioops
Osoyoos
Revelstoke
Golden
Cranbrook
Fernie
GraysHarbor
Pacific
Pacific
Cowlitz
Cowlitz
Cowlitz
Snohomish
King
King
King
King
King
King
Kent
King
King
Pierce
Pierce
Pierce
Pierce
Pierce
Lewis
Lewis
Skamania
Okanogan
Okanogan
Ferry
Yakima
Klicitat
Lincoln
Lane
Doug!as
Siskiyou
Siskiyou

N.B.I
49°10'
48°25'
48°24'
49°13'
49°14'

W.L.

123°57'
123°42'
123°19'
122°54»
121°31*
119°35'
50°41' 120°29'
50°14' 119°15'
51°00' 118°06'
51°16'
116°55'
49°30'
115°50'
49°30'
115°04'
46°52' 123°14'
46°42' 123°51r
46°18' 124*04'
46°17' 12254
46°08' 122°55'
46°58' 122°20'
47°59' 122°13»
47°37' 122°20»
47°42» 122°22'
47°32' 121°49'
47°28' 121°27'
47°24' 121°43'
47°27» 122°27»
47°23' 122°14'
47°20' 121°59'
121°54'
47°19'
47°15' 122°39'
47°13' 122°19»
47°11' 122*02'
46°50' 121°50'
121°49»
4645
122°57'
46°43
46°30» 122°12»
46°48' 121*54'
48°24' 120*09'
48°24' 120*22'
49°00' 118°13'
46°43» 121*06'
45°42» 121°28'
44©39» 124*03'
44°04' 123*46'
43°45' 124*06'
41*50' 122*00'
41°19' 122*22'
%j£t

*§£<£§

h*b*z*
39
51
26
100
16
351
385
480
450
777
919
1006
26
45
59
37
4
114
39
4
4
131
917
476
15
6
163
273
33
30
209
1691
5
56
236
350
538
671

soi
832
518
39
106
9
1298
1084

label 1 - ie vervolg

Fegenvalinnm,

nr, Jan. Febr< tf.rt. Apr* toei Juni Juli Aug. Sept. Oct, Nov. Dec. Jaar
52 77 217 172 1071
42 50 47 20 20
132 82
5 160
40 72 212 175 1002
15 25
6 165 117 72 30 47 32
50 65 162 147 811
17
10
7 112
87 65 42 32 22
90 135 227 200 1468
37 45
11 197 167 135 80 85 70
117 145 222 185 1575
57 70
12 160 145 127 107 120 120
52 458
42 37 62
15 22 32 42 30 25
37
19 62
15 27
40 274
22
10 22 30 32 27
7
20
20 22
32 345
35 20 37
23 30
27 17 12 30 45 35 25
85 100 137 115 1058
50 55 75 62 67
30 130 112 70
37 458
42 37 67
17 22 40 37 40
34 62
30 27
35 17 42 40 414
8
36 67
37 27 27 37 42 35
67 93 108 134 987
38 131
90 86 58 65 71 41 39
38 115 229 221 1353
11 23
51 207
159 140 86 71 36
99 180 329 328 2126
52 321
234 154 97 75 25 39
1502
76 127 214
24 26
53 223 189 141 106 75 58
69 110 245 237 1524
54 231 176 168 100 83 55 21 29
50 95 188 179 1036
11 30
50 40
55 142 100 128 68
114 183 432 255 2307
30 39
56 386 279 241 IM..JL 123 82
61 86 121 124 895
19 25
80 119
87 86 63 58 48
45 72 128 142 865
16 18
61 47 33
82 126
41 98 100 163 855
17 18
83 128
89 90 52 42 43
74 133 197 196 1397
84 193 146 133 108 87 66 \ 27
55 123 221 367 368 2355
29
85 356 285 240 135 96 80
2703
86 366 291 285 201 176 120 50 65 138 257 275 379
83 125 161 161 1183
87 141 111 112 84 71 62 31 41
52 93 165 148 990
88 140 109 88 66 54 43 16 17
77 131 195 l o o 1387
89 185 139 129 112 91 72 30 39
320 2276
115 252
•90 293 211 307 164 141 103 38 69
53 84 159 170 1026
15 19
91 IK
120 88 71 54 37
56 •89 173 155 1071
20 21
92 153 114 98 76 66 48
81 116 195 164 1296
93 160 125 120 101 92 79 30 33
173 261 326 401
94 408 226 271 159 119 87 32 77
116 191 298 309 2024
28 37
95 300 216 193 142 116 78
58 88 183 179 1135
96 164 127 113 75 63 59 16 24
70 134 199 201 1385
97 210 140 133 107 73 39 23 31
94 185 400 442 2293
99 365 279 259 134 97 53 12 26
15 25 56 56 339
101 46
30 15 18 25 30 10 13
21 33
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(y
13
102 81
38 28 16 29 27
11 53 48 469
38
103 52
35 53 30 48 50 28 25
24 43 118 110 666
122 118
88 65 27 28 20 14 11
1 AJL
828
33 59
6 25
42 29 18
J> I T
119 112 80
77 129 264 253 1703
130 260 216 189 117 91 64 19 25
91 167 388 360 2334
18
101 410
315 267 148 98 "55 16
82 143 307 287 1985
325 252 227 151 116 64 14 18
12 23 64 62 383
132 57
38 31 19 28 18 19 11
23 59 100 143 905
7
4
184 134 126 "57 48 20
J
234
69
* *i

label 1 - 2e vervolg
nr.

Jan. Febr. Mrt. Apr.

2.2 3.9
5
1.7 3.9
6
3.9 4.5
7
1.7 3.4
11
12
1.7 2.8
19
-2.2 -3.3
20
-5.5 -2.7
23
-6.6 -3.3
30
-6.6 -4.9
34 -12.2 -8.9
-8.3 -7.2
36
-7.9 -7.6
38
3.7 4.7
51
4.7 5.8
52
5.6 6.1
53
3.4 5.1
54
3.5 5.8
55
£*.£
4.6
56
3.3 4.8
80
4.2 5.1
82
4.2 5.0
83
3.2 3.8
84
85
-3.2 -1.2
86
1.8 2.9
3.0 4.8
87
3.6 5.2
88
89
2.8 4.3
90
1.8 3.7
3.8 4.8
91
3.7 5.0
92
3.1 4.7
93
—*#*«$ -2.5
94
-1.2 0.1
95
96
3.6 5.1
97
2.7 4.8
QQ
0.2 Z*Z
101
-8.3 -4.3
-7.7 -5.0
102
-5.7 -2.7
103
-2.8 -0.8
122
-0.6 1.8
124
130
6.5 7.2
5.0 6.4
131
6.9 7.4
132
-2.3 -1.0
233
0.7 2.4
234
70

Temperatuur in °C
Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jaar

5.6 8.4 12.3 14.5 17.8 17.2 14.0 10.0
5.6 8.9 11.7 14.5 17.2 16.7 13.5
9.5
6.2 8.9 11.7 14.0 15.7 15.7 13.5 10.0
6.2 8.9 12.3 15.1 17.2 17.2 14.0
9.5
6.6 9.5 13.5 15.1 17.8 17.2 14.0 10.6
6.2
1.1 7.9 13.5 16.2 19.5 17.8 12.9
8.9
3.4 10.0 14.5 18.4 21.1 20.1 14.5
7.3
1.7 8.4 12.3 16.2 19.0 18.4 12.9
6.2
0.6 5.6 11.2 15.1 17.8 16.2 11.7
4.5
-1.6 5.6 10.6 14.0 16.2 14.5 10.0
5.6
-0.6 5.6 10.6 14.0 15.7 16.2 10.6
5.3
-1.9 4.7 8.7 13.1 16.7 15.9 10.3
6.8 9.3 11.9 14.9 17.1 17.8 15.0 10.8
7.2 9.2 11.9 14.0 16.3 17.1 14.9 11.8
7.3 8.6 10.5 12.7 14.0 14.2 13.6 11.6
7.0 10.1 12.6 15.7 17.5 18.2 15.2 11.2
8.1 10.6 12.9 15.7 17.3 17.8 15.3 11.7
6.9 10.1 12.6 15.4 18.3 18.1 15.4 11.6
6.8 9.3 11.9 14.6 16.2 16.2 13.6 10.3
7.2 9;7 XZ.D 15.0 17.3 17.3 14.5 10.8
8.1 13.6 13.6 .16.5 18.2 18.4 15.2 11.8
7.0 9.7 12.9 15.2 18.3 17.8 14.4 10.4
6.4
1.0 3.8 6.6 10.6 13.8 14.1 10.6
4.9 8.0 11.2 14.1 16.7 17.1 14.2 10.3
7.0 10.0 12.7 15.2 16^8 16.7 13.7 10.7
7.4 10.0 12.8 15.3 17.4 17.6 JLTT# ^t 10.8
6.4 9.2 11.9 14.8 16.8 16.9 13.8 10.0
9.9
5.9 8.7 11.7 14.4 16.7 16.7 13.7
6.8 9.3 12.3 14.8 17.1 17.0 14.1 10.3
7.3 9.7 12.4 15.3 17.6 17.2 14.3 10.7
6.8 9.3 12.0 15.2 17.3 17.6 14.4 10.6
4.6
—z.X 0.9 4.4 7.6 10.9 12.2 8.8
7.9
1.8 %.y 8.6 12.6 15.7 15.9 xz.z
7.2 9.8 12.6 15.3 17.8 17.8 15.4 11.3
6.9 9.3 12.1 15.2 18.1 18.1 14.7 10.7
9.7
5.1 8.3 11.7 15.2 17.9 17.8 14.0
9.0
2.3 8.7 12.9 16.6 20.9 20.3 14.4
6.6
0.4 6.2 10.2 13.9 17.1 17.3 12.0
7.4
2.8 8.5 13.0 16.9 20.7 19.9 14.2
7.7
2.8 6.4 y9y 13.7 17.4 16.7 12.6
5.4 8.9 12.4 15.9 19.2 19.3 15.0 10.2
7.8 9.3 10.9 13.0 13.8 14.1 X«J.o 11.9
8.3 10.1 12.4 15.0 17.7 17.5 15.4 12.0
8.6 10.2 12.3 14.4 16.6 16.2 14.9 xz.z
7.5
2.4 5.5 8.8 12.0 17.2 16.4 11.8
4.7 7.9 11.2114.9 19.0 18.6 14.7 J10.8
0

6.2 3.9 9.7
,6.8 3.9 9.5
7.3 5.6 9.8
5.6 3.4 9.5
5.1 2.8 9.7
1.1 -1.6 7.0
2.2 -1.6 8.6
1.1 -2.2 7.1
1.1 -2.7 5.9
-2.2 -7.2 3.6.
-1.6 -6.6 4.5
-1.6 -7.7 4.0
6*6 4.0 10.2
8.0 6.3 10.5
9.0 6.7 10.0
7.1 6.2 10.6
A I
7.0 T".
JL 10.5
7.3 3.8 10.5
4.2 4.0 9.8
7.6 5.4 10.5
7.4 5.6 11.2
6.9 4.0 10.3
0.9 -2.2 5.1
5.9 3.0 9.2
6.8 4.1 10.1
6.7 4.0 9.8
4.4 3.3 9.7
5.7 2.9 9.3
7.0 4.8 10.2
6*8 4.1 10.3
6.4 3.8 10.1
0.6 -2.7 3.3
3.1 -0.3 6.7
7.2 4.4 10.6
6.8 3.6 10.2
4.8 x.z 9.0
0.9 -5.8 7.3
-0.6 -6.2 5.3
0.9 Tf.V 7.7
2.2 -2.0 7.0
4.1 -0.2 9.3
9.4 7.4 10.4
8.4 5.4 11.1
9.8 7.5 11.4
2.5 -2.§ 6.5
5.8 1.8 9.3

(3) B E S C H R I J V I N G
A9 I m port

DER

P R O E F V E L D E N

1 9 23

Het zaad, dat werd betrokken bij de firma O.KATZENSTEIN & Co te Atlanta,Georgia,werdin het najaar van 1923geoogst en verdeeld over betStaatsbosbeheer, de Nederlandse Heidemaatschappij en enkele particuliere bosbezitters. Het zaad, dat aan het Staatsbosbeheer was verstrekt is voor de helft
uitgezaaid in de kwekerij van de Boswachterij „Liesbos* en de rest bij de
kweker CH. VAN GlNNEKEN EN ZN. te Zundert. De eenjarige planten zijn
daarna verspeend in bosbedrijven, waar de proefvelden zonden worden aangelegd. Ze werden als driejarige planten uitgepoot, waarbij een deel van de
planten, die overbleven, naar een ander bedrijf werden gezonden ter aanvulling van elders gebleken tekorten. Het hoge sterftecijfer gedurehde het eerste
jaar is mede hierdoor te verklaren.
Het bleek naderhand, dat van de herkomst N.O. Washington bijna 10%meer
was uitgezaaid, dan er verstrekt was, terwijl zich bij de herjcomst Midden
Washington het omgekeerde voordeed. Een gedeelte van de douglasplanten'
uitgeplant als herkdmst N.O. Washington behoort dus hoogstwaarschijnlijk
tot de herkomst Midden Washington,
Van de bovengenoerade herkomsten zijn thans op 6 verschillende plaatsen
proefvelden aanwezig.Oorspronkelijk was dit aantal groter,raaarenkele proefvelden raoesten vervallen,als zijnde niet gesIaagd.Zo is o.m. in de Boswachterij pGarderen* een proefveld aangelegd door het poten van de douglasplanten, in menging met tweejarige grovedennen, in plantgaten op een terrein, dat
met hoge heide was begroeid. De douglas heeft zich hier niet tussen de heide
en dennen kunnen handhaven.
PROEFVELDCOMPLEX

I »Gl E T EN m§ Herkomsten (1) t/m (6)

Algemene Ugging: Provincie Drente, Houtvesterij ^Assen*, Boswachterij
pGieten*, Vak 30, afd. b. Ligging * 18raboven A*P.
Grond: Humusrijke heidegrond met een loodzandlaag van 15 tot 20 cm
waaronder een vrij zachte bank en tenslotte brulngeel Zand. Plaatselijk leemhoudend.Eertijds maakte het terrein deel uit van het z.g. Gieterveld, dat landschappelijk een deel is van de Hondsrug.
Vroegere begroeiing: Struikheide.
Voorbereiding: In 1923 .50 tot 60 cm diep gespit. De grond is daarna blijven liggen tot in de winter 1925/*26 en toen bemest met per ha 500 kg siakkenmeel en 150 kg kalizout-40%. In het voorjaar van 1926 bezaaid met lupinen enserradellen.Deze leverden een behoorlijk gewas op en werden in het
voorjaar van 1927, ongeveer 2lAmaantf voor het planten, ondergeploegd.
Plantverband en menging: De douglas werd in April 1927 in 1*50 m kwadraatverband geplant en tussen de rijen, eveneens in 1.50 mkwadraatverband,
doch- met de douglas verspringend, tweejarige witte els, ter verzorging van
pond en beschutting tegen de wind.
De proefvelden werden gescheiden door enkele rijen wifte e l s , terwijl het
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proefveldencomplex werd omgeven door een strook douglas, afkomstig van
twee herkomsten, waarvan veel planten over waren. Deze randbeplanting had
ten doel de randinvloed in de proefvelden zoveel mogelijk te beperken.
Verpleging: .tijdens de opnamen werden alle bornen op een top gezet. In
1942 werden de onderste dode takken afgesnoeid en werd een enkele voorloper verwijderd. In 1948 exi 1950 werden dunningen uitgevoerd.
Resultaten; in het algemeen staat het proefveld in Gieten er goed bij. Alleen het hierna te beschrijven proefveld in „De Utrecht" zonder menging met
groveden (IV-A), is lets beter.
Het aantal uitvallers neemt in de jeugd met de sluiting toe. Het zijn meest
ver achtergebleven exemplaren, die langzamerhand onderdrukt worden en afsterven. Dunning had in 1942 nog niet plaats gevonden, doch was toen yoor
de meer dan 6 m hoge perken spoedig nodig. Het verdient n.l. aanbeveling de
douglas regelmatig en vrij sterk te dunnen om hem enigszins windvast te doen
worden. Door oorlogsomstandigheden kon de eerste dunning echter pas in 1948
plaats hebben.
Het percentage verloren gegane toppen schommelt sterk. Vooral omstreeks
1938 was het zeer hoog. Dit kan b.x» door vogels, vorst en wind veroorzaakt
zijn. Ook de tijd van opname is van invloed; in het najaar en in de winter is
het percentage groter dan vlak na het uitlopen.
Het aantal exemplaren met meer dan een top was oorspronkelijk groot. Zolang de jonge planten in jie nachtvorstzone groeien, schijnen gemakkelijker
opgaande lotenteworden gevormd dan later als ze daarbovenuit zijn gegroeid.
De werking, die de top op de zijtakken uitoefent, schijnt door vorstbeschadiging geremd te worden. Zodra de plant met de top boven deze zone is gekomen wordt een verloren top meestal slechts door een nieuwe vervangen. Mede
doordat de planten bij elke opname zoveel mogelijk op een top werden gezet,
verminderde het aantal exemplaren met meer dan een top dus steeds.
Het aantal exemplaren met een krorame spil neemt eerst toe, doordat de
kans dat een spil wordt beschadigd aanvankelijk met de leeftijd toeneemt.
Later neemt dit aantal met de dunning weer af; ook kan dit gebrek vergroeien.
De aantasting door Rhabdocline is in de loop der jaren langzamerhand
toegenomen. Vooral de herkomsten (1) en (6) zijn thans sterk aangetast.
Aantasting door Phomopsis is vrijwel overal en altijd aanwezig, doch i s ,
wat hevigheid betreft, jaarlijks zeer verschillend. Het is echter niet mogelijk
om bij de opnamen in elk geval het jaar van de aantasting te bepalen, de verkregen indrukken geven dus slechts een relatief beeld.
Wolluis is bij bepaalde herkomsten meestal op enkele exemplaren constant aanwezig. In bepaalde jaren breidt zij zich sterk uit om later weer te
verminderen. De aanwezigheid is echter tevens afhankelijk van het jaargetijde, zodat we ook hier te doen hebben met slechts relatieve beelden.
Wanneer tenslotte het aantal bomen zonder gebreken wordt gecombineerd
met de gemiddelde hoogte krijgt men een indruk over de algemene kwaliteiten
van een herkomst; deze factoren blijken bovendien enigszins te correleren.
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De volgorde der herkomsten van goed naar slecht was op 20-jarige leeftijd in
Gieten: (2), (5), (6), (4), (3), (1)» Het aantal bomen zonder gebreken i s in
Gieten bijzonder hoogf alleen in Esbeek (TV) wordt het overtroffen.
Houtproductie: Het gemiddelde der 6 herkomsten bedraagt op 25*jarige
leeftijd 140 + 5 m 3 /ha; de lopende aanwas 10.9 ±0,6m J/jaar.ha. Voortsblijkr
dat herkomst (3) gedurende de laatste jaren relatief sterk is verbeterd. De lopende aanwas daarvanis thans zelfs het grootst. Ook herkomst (5) is relatief
iets verbeterd t.o.v. herkomst ( 2 ) , hoewel de verschillen hier niet significant
zijn. Overigens zijn geen belangrijke wijzigingen opgetreden.
PROEFVELDCOMPLEX

II:

mM ASTBO S"/Herkomsten (1) t/m (6)

Algemene ligging: Provincie Noord-Brabant, Houtvesterij ^Breda", Boswachterij aMastbos*, vak 13, afd. a,
Grond: hoge zandgrond.
Vroegere begroeiing: 104-jarige grovedennenopstand.
Voorbereiding: Na veiling van de grovedennenopstand werd de grond deeIs
in 1924, deels in 1925 en 1926 ter diepte van 35 cm gespit. Op de proefvelden (1 A ) en (2 A ) werden in 1925 lupinen gezaaid, op (3 A ), (4 A ), (5 A ) en (6 A )
in 1926; de proefvelden (1 ) en (2 B >,die in 1926 werden gespit, kregen geen
groenbemesting. De lupinen werden niet ondergewerkt. Het proefveldcomplex
wordt in verband hiermee gesplitst in twee ondercomplexen, II-A (met groenbemesting, Il-B (zonder groenbemesting.
Planwerband en menging; De douglas werd in April 1927 in 1.50 mkwadraatverband geplant. Daartussen op 0.75 cm tweejarige grovedennen. Ron*
dom het proefveld is een rand,aangebracht van douglas van de herkomst (2)•
Verpleging: Van 1933 tot 1938 werden de tiissengeplante grovedennen geleidelijk weggenomen, zodat ze thans geheel verdwenen zijn. Het proefveld 1 B
i s in 1942 doorplant met Prunus serotina, daar hier voorlopig nog geen sluiting te verwachten was. In 1942 werden van de douglas de onderste, afgestoi*
ven takken weggenomen. In 1947 en 1949 werden de proefvelden (2 ) en (5 >
gedund.
Resuitaten: Voorzover de aanleg na lupinenteelt heeft plaats gehady zijn
de herkomsten op dit proefveld alle relatief goed gegroeid. Dat de douglas
een werkzame grond verlangt en dat het daarom wenselijk is bij bet nemen
van deze ptoeven steeds groenbemesting mande aanleg te Iaten voorafgaan,
komt hier, evenals elders, duidelijk uito
De herkomsten (1), (2) en (5) zijn uit eigen kwekerij betrokken, de herkomsten (3), (4) en (6) kwamen van elders en zijn over grote afstand vervoerd.
Bij de herkomsten (2) en (3) was het aantal uitvallers opvallend groot. Als
oorzaak hiervan moet in de eerste plaats worden beschouwd de strenge winter van 1929» Immers, van herkomst (3)sloegbijna25%van het aantal planten
niet aan, hetgeen niet alleen geweten kan worden aan het vervoer over de
grote afstand, omdatdeherkomsten (4) en (6),die eveneens van eiders kwamen,
hiervan minder hebben geleden. Ookherkomst(2)sloeg slecht aan, hoewel de-

73

Resultaten: .Het proefveld staat er in het algemeen goed bij. Het aantal
uitvallers is normaal. Het aantal exemplaren met verloren top was in 1938
bijzonder hoog, in tegenstelling met de voorgaande 3 complexen., De oorzaak
moet dus wel plaatselijk geweest zijn.Waarschijnlijk moet zij worden gezocht
in het zich neerzetten van vogels, met name van kraaien, op de toppen, die
dan vaak afbreken. Het aantal exemplaren met meer dan een spil is normaal.
De stamvorm is in de ongemengde veldjes beter dan in de gemengde. Dit verschijnsel kunnen we ook constateren, wanneer we b.v. de proefvelden Breda
(II) en het ^Speulder*en Sprielderbos* (HI) vergelijken met Gieten (I),
Het voorkomen van Rhabdocline is weer normaal, Phomopsis komt hier
weinig voor. Het aantal stammen zonder gebreken is hoogf hetgeen zijn oorzaak vindt in het lage cijfer voor Phomopsis. De gemiddelde hoogtegroei is
uitstekend. Menging met groveden heeft een geringere groei tengevolge, behalve bij herkomst(2)f die een snelle groeier is en de groveden hier de baas
blijft.
Houtproductie: gemiddeld over alle herkomsten aan de hand van de aanwezige cijfers op ondercomplex IV-A, op 25-jarige leeftijd 174 ±6 m^ha; lopende aanwas 13.0 ±0.8 ra yjaar.ba. Op ondercomplex IV-B, idem, 136 ± 1
m 3 /ha; resp. 12.0 ±0,9 m 3 /jaar.ha. Hieruit blijkt dus dat de proefvelden die
met groveden gemengd zijn geweest nog steeds belangrijk achter staan bij de
ongemengd aangelegde proefvelden.
PROEFVELDCOMPLEX

VI * DEN TREEKm? Herkomsten(1) t/m (3)

Algemene tigging: Provincie Utrecht, Landgoed #Den Treek* bij WoudenD€*g§vak 23h en vak 27d.
Grond: .beide proefvelden liggen op-de overgang van de hoge Leusderheide
en stuifzanden naar de veenachtige wei- en bouwlanden langs de Lunterse
beek. In een deel kwam een harde oerbank voor.
Vtoegere begreeting: In vak 23h + 120-jarige ^ovedennenopstand; in vak
27d, oude grovedennen en fijnsparren.
Voofbeteiding:voor de aanleg van de proefvelden werden de aanwezige opstanden sterk gelicht. In vak 27d bleven slechts weinig bomen over. In vak
23h werd de dikke laag ruwe humus verwijderd; die in vak 27d werd op ruggen gezet. Daarna werden plantgaten gemaakt.
Plantverband en menging: Door de aanwezigheid van.de oude dennen en
stronken kon geen bepaald verband worden aangehouden. De onderlinge afstand det douglassparren bedraagt ongeveer 1.40 tot 1.50 m. Menging vond
niet plaats.
Vetpleging: .De bovenopstand werd nog lets gelicht. In 1942 werden van
de herkomsten, die daarvoor in aanmerking kwamea, de onderste, dode takken
afgesnoeid.
Resultaten der opnamen; De groei van de proefvelden is middelmatig, hetgeen waarschijnlijk moet worden toegeschreven aan de drukwerking van het
bovenscherra. De douglas reageert in de vroege jeugd gunstig op de beschut-
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tende werking van een Iicht bovenscherm, maar reeds na enkele jarengroeit
hij beter zonder scherm. Het percentage uitgevallen exemplaren kon niet worden vastgesteld, daar het aantal planten mede wisselde door veranderingen,
die in de omvang der proefvelden zijn aangebracht, in verband met veilingsen sleepschade.
Het aantal exemplaren met verloren toppen en met meer dan een spil is
gering, hetgeen als een gunstiggevolgvanhetschermmoetworden beschouwd.
Rhabdocline is wel aanwezig, doch heeft zich niet sterk uitgebreid, Phomopsis daarentegen, evenals elders, wel.
Het aantal exemplaren zonder gebreken is door de hoge cijfers voor Phomopsis vrij laag.
De hoogtegroei der verschillende herkomsten is opmerkelijk gering. Alleen
(I) N.O. Washington bereikt het gemiddelde. Dit lean liggen aan grondverschillen, maar het kan ook een gevolg zijn van het scherm, waardoor deze contin e n t a l herkorast hier minder schade ondervindt van nachtvorst en dus beter
groeit.

PROEFVELD

COMPLEX

V/#

m GAR

DEREN "; Herkorast (3)

Algemene Ugging: Provincie Gelderland, Houtvesterij wApeldoorn*, Boswachterij # Garderen*, vak 388.
Grond;heidejprond.
Vroegere begroeiing: de heide werd afgebrand en in het volgend jaar diep
geploegd.
PIantverband *n menging: De douglas werd in April 1930 in 2 mkwadraatverband uitgezet; daartussen werd een gelijk aantal Japanse lariksen geplant.
Bovendien werden Amerikaanse'eikels tussen gezaaid.
Resultaten der opnamem Doordat er in dit complex slechts een herkomst
aanwezig is, kunnen geen vergelijkende conclusies worden getrokkeji. Het
proefveld staat er slecht bij; de douglas heeft veel te lijden van verdrukking
door de Amerikaanse eiken; de hoogtegroei is gering.
S . Import

1925

In 1925 werden twee herkomsten geimporteerd, namelijk van de firraa O.
KATZENSTE1N en Co te Atlanta, Georgia (V.S.A.) douglaszaad afkomstig
uit (7) West-Oregon en door bemiddeling van het Canadese bosbeheer te Kamloops (B.C.) douglaszaad uit de streek tussen (8) Salmon Arm en Canoe.
Het zaad werd geoogst in het najaar van 1925. Het werd verdeeld onder
het Staatsbosbeheer, de Nederlandse Heidemaatschappij, De Rentmeester van
de Landelijke Eigendommen van de gemeente Arnhem en enkele particuiiere
boseigenaars. Het zaad van het Staatsbosbeheer en dat van de Nederlandse
Heidemaatschappij is bij kwekers in Zundert uitgezaaid.
De planten, verkregen uit het zaad, door het Staatsbosbeheer uitgezaaid,
werden in het voorjaar1927gezonden naar de Boswachterijen JEmmen*, ,Garderen* en ^Nieuw-Soerel*, waar er later proefvelden mee zijn aangelegd.
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Dc planten van de Nederlandse Heidemaatschappij werden in het voorjaar
1928 deels verspeend in het wVan Der Huchtbos* nabij Uchelen, eigendom
dier Maatschappij. Later wcrd hier een proefveld aangelegd in een voormalig
eikenhakhoutbos, dat door het sparen van telgen inopgaand bos werd hervormd. De rest van deze planten werd over verschillende door de Mij beheerde particuliere bosbedrijven verdeeld. De gemeente Arnhem gebruikte een
deel harer planten ter doorplanting van een brede strook eikenhakhout langs
de Kluizerweg, gemengd met andere houtsoorten. Hieruit kon later een proefveld wordeh gevormd.
Het zaad en de planten, door de Nederlandse Heidemaatschappij aan particuliere bosbezitters gezonden, zijn voor het herkomstenonderzoek verloren
gegaan.
Doordat het voormalige Rijksbouwproefstation het kweken van het daarvoor bestemde materiaal en het aanleggen van de proefvelden niet zelf in
handen heeft gehouden, - hetgeen bij de opzet van dergelijke proeven nodig
is • heeft een groot gedeelte van de onderhavige herkomsten haar eigenlijke
bestemming gemist.
Er zijn thans slechts op 5 plaatsen proefvelden van deze herkomsten aanwezig, namelijk in de Boswachterijen ffEmmen,,f wGarderen* en „Nieuw-Soerel* t en nabij Uchelen en Arnhem. Op de drie laatstgenoemde plaatsen is
echter alleen een proefveld aanwezig van (8).
De waarde van deze proefvelden voor het herkomstonderzoek is door het
geringe aantal herkomsten en door de verschillende wijze van aanleg niet zo
groot als wel is gewenst.
PROEFVELDCOMPLEX

VII, • EMMEN•# Herkomsten(7) en (8)

Algemene ligging: Provincie Drente, Houtvesterij ^Emmen*, Boswachterij »Emmen*f vak 23.
Gtomd: JLeerahoudend zand, zonder bank of loodzand.
Vroegere begroeiing: Heide, met oude eikenstruiken.
VoorbeteiSng: De grond werd op de gebruikelijke wijze omgewerkt, waarbij de lagen op hun plaats bleven, daarna bemest met stalmest (daar men er
oorspronkelijk een kwekerij van wilde maken). In 1927 werden gele lupinen
gezaaid.
Plantverband en menging:Dedouglas werd met lijsterbes enPtunus serotina
gemengd in de verhouding 5 : 1 : 2 . Geplant werd in rijen op 1,25 min de rij
en een rijenafstand van 1.50 m»
Verpleging: In 1932 werden de uitgevallen douglasplanten door fijnsparren vervangen.
Resultaten der opnamen: Het proefveld staat er thans raooi bij. De toestand van de grond is uitmuntend. Dit is ongetwijfeld mede het gevolg van de
gunstige invloed van de menghoutsoorten. Het aantal uitvallers was eerst
groot, doch is later normaal geworden; de douglas schijnt aanvankelijk niet
goed te zijn aangeslagen. Misschien is het vervoer van de planten van Zundert naar Emmen van invloed geweest. Het aantal exemplaren met verloren
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top, fiat met meer.dan een top, of met kromme spil is normaal. Rhabdocline
komt in geringe mate voor, in (7) .echter tamelijk veel. Phomopsis wcrd niet
veel aangetroffen; Het aantal stammen zonder gfcbreken is tamelijk hoog. De
hoogtegroei is uitstekendJ (7)i s iets hoger dan (8).
PROEFVELDCOMPLEX

V1111 * GARVEREN ", Herkomsten (7) en (8).

Algemene ligging: Provincie Gelderland, Houtvesterij pApeldoorn", Boswachterij tGarderen*, vak 388.
Grond:Goede heidegrond.
Vroegere begroeiing: heide.
Voorbereiding: De'heide werd in 1929 afgebrand en daarna geploegd en
met lupinen bezaaid, die werden omgeploegd. De douglas werd in kleineplantgaten geplant; er tussen werden overblijvende lupinen gezaaid.
Plantverband en menging: de douglasplanten werden in April 1930 in 1.50
m kwadraatverband gezet en werden niet met andere houtsoorten gemengd.
Verpleging: .Van (7) werden de onderste, dode takken weggenomen en in
1947 en 1949 werd een dunning uitgevoerd.
Resuitaten der opnamen: Evenals eigenlijk alle douglasproefvelden op de
Veluwe staat dit proefveld er slechts middelmatig bij. Het aanslaan der planten is hier veel beter geweest dan in Emmen, en ook in de volgende jaren is
het sterftecijfer hier geringer. De algemene stamvorm is echter slechter, terwijl het aantal topgebreken groter i s . Ook de aantastingen van Rhabdocline
en Phomopsis zijn in Garderen veel ernstiger dan in Drente. Op (7) komt wolluis voor. Het aantal bomen zonder gebreken is hier relatief groot. De hoogtegroei was aanvarikelijk zeer goed, doch se'dert de laatste vier jaar verminderd. De gemiddelde houtproductie op 23*jarige leeftijd bedroeg voor de herkoiuaten (7) en (8) resp. 143 en 103 m^/ha; de lopende aanwas resp. 13.0 en
9*2 m^/jaar.ha.
PROEFVELDCOMPLEX

IX:

mNlEUW SOEREL",

Herkomst (8)

Algemene ligging: Provincie Gelderland, Houtvesterij pApeldoorn*, Boswachterij .Nieuw Soerel*, vak 12 c
Grand: Zeer grofkorrelig, plaatselijk grinthoudend zand, met zware, die*
pe Danic.
Vroegere begroeiing: .20-jarig, slecht groeiend grovedennenbos (2e generatie), gedeeltelijk gemengd met fijnspar.
Voorbereiding: •Nd yelling van het bos werd de grond ter diepte van 45 cm
gespit en daarna bemest met 2500 kg kaDemerge1,.900 kg slakkenmeel en
600 kg kali-20%,per ha. In het jaar daarop werden lupinen verbouwd. In het
vocejaar 1930 werd de grond met de cultivator bewerkt en daarna met (8) Salmon Arm-Canoe beplant.
Plantverband em menging: In het worjaar 1930 geplant in 1.50 mkwadraatverband, geraeiqpimet witte els.79

Verpleging: In 1948 en 1950 werd dit proefveid gedund.
Houtproductie: Op 24-jarige leeftijd: 129 m s /ha; lopende aanwas 10,4 m*/
jaar.ha.
P RO EF VEL D COMP L EX X; „ARNHEMmj Herkomst (8)
Algemene Ugging: .Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, strook langs
de noordzijde van de Kluizerweg.
Grond: Goede Veluwse bosgrond zonder bank.
Vroegere begroeiing: eikenhakhout.
Vborbereiding: Tussen de hakhoutstobben werd de grond omgespit en werden plantgaten geraaakt.
Plantverband en menging: De douglas werd in het voorjaar 1927 in rijen
geplant op 2,00 m in de rij en een rijenafstand van 2.50 m. Gemengd met Ja*
panse lariks, eveneens in rijen, in de rij op 4 men een rijenafstand van 5 m.
De hakhoutstruiken vormden weer nieuwe loten.
PROEFVELDCOMPLEX

XI: mVAN DER HUCHTBOS*, Uchelen;

Herkomst (8).
Algemene Ugging: Provincie Gelderland, Gemeente Uchelen, „Van der
Huchtbos*.
Grond: .40 tot 50 cm grijs, loodzandachtig zand, vermengd met overblijfselen van een lichte bank, die bij de bewerking is verbrokkeld. De bewerkte
grond gaat over in een lichtgele, grinthoudende ondergrond.
Begroeiing: 25*jarig, slecht groeiend grovedennenbos gemengd met gewone eik.
Vootbereiding: Na veiling van de dennen werd de grond, die bij de aanleg
van de vorige beplanting met ossen diep was geploegd, ter diepte van een
steek gespit.
Plantverband en menging: Door de nog aanwezige eiken kon geen regelmatig verband worden aangehouden. De douglas staat ongeveer 2.25 m uit el*
kaar; hij werd gemengd met witte e l s .
Resultaten van de opnamen van de complexen IX, X en XL
Het complex IX is van deze drie de beste, hetgeen waarschijnlijk is toe
te schrijven aan het feit, dat de beide andere complexen door onvoldoende
verpleging hebben geleden van de sterke concurrentie met het reeds aanwezige eikenhakhout.
C. /mpo rt 1 9 26
In 1926 werden uit Canada 6 herfemsten geiraporteerd, welke betrokken
werden van de ^Associated Foresters*, Calgary, Canada. Het zijn de herkomsten (9) Chilliwack (B.C.)t (10) Cranbrook (B.C.), (11) Golden (B.C.), (12)
Crow's Nest Pass (Alb.), (13) Chu-Chua (B.C.) en (14) Salmon Arm (B.C.).
Hieraan werden toegevoegd twee herkomsten uit Nederland, n.l. (15) Tongeren en (16) NieuwSoerel.
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Het zaad werd geoogst in het najaar van 1926. Van (9) Chilliwack en (11)
Golden werd het grootste deel aan het Staatsbosbeheer afgestaan die het liet
uitzaaien door de firma CH. VAN GlNNEKEN & Zn te Zundert. De rest werd
uitgezaaidinde kwekerij van het voorm. Rijksbouwproefstation te Wageningen.
In het voorjaar van 1931 werden de proefvelden aangelegd in de Boswachterijen .Garderen* (alle herkomsten) en jGieten", „Hardenberg*f pSprielderen Speulderbos" en ^Nieuw Soerel".
P1RO EFV ELVCOMP

L EX X11:

m

mGARDEREN

. Herkomsten (9) t/m(l6)

Algemene tigging: Provincie Gelderland, Houtvesterij pApeldoorn*, Boswachterij pGarderen*, vak 388.
Gmnd: Goede heidegrond.
Vroegete begroeiing: Heide.
Voorbereiding; De heide werd afgebrand en in het daarop volgend jaar diep
geploegd, Er werd geen lupinenvoorbouw toegepast, Alleen van (9) en (11)
werd ook een proefveld aangelegd na groenbemesting met lupinen. Op alle
proefvelden werden na het planten overblijvende lupinen tussen-de douglas
gezaaid* .
.
Plantverb<tnd en menging: De douglas werd in April 1931 op 1«50 min kwadrmatverband uitgezet en niet met andere houtsoorten gemengd, met uitzondering van (16) Nieuw-Soerel, weike gemengd met witte els in 2 mkwadraat-verband werd geplant**
Verpleging; Enige jaren na de aanleg zijn de proefvelden, waar nog geen
sluiting was ingetreden met Prunus serotina doorgeplant.Inl947 en 1949 werd
proefperk (9a) gedund.
Resultaten der opnamen: Het proefveldcomplex als geheel is vrij middelmatig*Het aantal uitgevallen planten is voor de meeste herkomsten zeer groot,
hetgeen ongetwijfeld, althans ten dele, moet worden toegeschreven aan het
onwerkzaam blijven <raade grond door het uitblijven van de sluiting.
Met uitzondering van (9) t hebben alle herkomsten herhaaldelijk van nacht*
vorstbeschadiging te lijden gehad# Hierdoor kwamen zij eerst laat in sluiting
en is deze nog steeds niet overal bereikt. Een ander gevolg van de herhaalde
nachtvorstbeschadiging is de slechte stamvorm die hier algemeen valt waar
te nemen*
.
Aantasting door Rhabdocline en Phomopsis is over het algemeen ernstig*
Verschillende bomen gingen door Phomopsis te gronde. Enkele exemplaren
hiervan liepen later onder aan de stam weer uk, waardoor het is voorgekomen,
dat sommige bomen, die bij de vorige opname als afgestorven waren aangeduid,bij de volgende weer als kvend moesten worden geboekt.
De hoogtegroei is alleen bij (9) goed, bij de overige matig of slecht. Duidelijk bUjkt het verschil tussen de proefvelden van (9) en (11), die met en
die zonder lupine zijn aangelegd. Daar waar luprnenvoorbouw heeft plaats ge*
had is de hoogtegroei ongeveer 30%bcter dan waar dk is nagelaten. De hout*
productie van proefperk (9a) bedroeg op 22*jarige leeftijd 183 m®/hat lopende
aanwas 11.1 m 3 /jaar.ha.
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PROEFVELDCOMPLEX
XIII: mGIETENmg
H e r k o m s t e n (9),(11), ( 13J
en (14).
Algemene ligging: .Provincie Drente, Houtvesterij ^Assen*, Boswachterij
9 Gieten* 9 vak 48.
Grond:'Le.e.tgoede, bruine, humushoudende grond, waarop €€n weinig loodzand voorkwam. Het proefveld ligt in een laagte.
Vroegere begroeiing: Heide.
Voorbereidingy .In de zomer van 1928 werd de grond ter diepte van 35 cm
geploegd en in hct najaar van 1929 nogmaals geploegd, doch nu ondiep en
bemest met 500 kg slakkenmeel en 250 kg kalizout per ha. Daarna werden lu*
pinen gezaaid, weIke een ultstekend gewas opleverden en in het voorjaar van
1931 werden ondergewerkt.
Plantverband en menging: De douglas werd in Apcil 1931 geplant in 1,50
mkwadraatverband en gemengd met 2-jarige witte els.
Verpleging: Aangezien de douglas op deze pas ontgonnen heidegrond de
groei niet wilde vatten • een verschijnsel, waarop reeds eerder is gewezen •
werd de ^ond in het voorjaar 1934 omgeplagd. Dit werd in het volgend jaar
herhaald. Wegens het wederom verminderen van de groei werd de grond in 1939
bemest met 30 m s »VAM*»compost per ha en daarna nogmaals omgeplagd.
Resuitaten der opnamen:
Dit complex is over het algemeen genomen beter dan dat in Gaxderen. Het
aanta1uitvallers is geringf hoewel hier nog al vaak is ingeboet, waardoor de*
ze cijfers eigenlijk niet met elders zijn te vergelijken. De algemene stam*
vorm is beter, de aantasting door verschillende ziekten minder ernstig.
De noutpfoductie van de herkomsten (9) en (14) bedraagt op 24*jarige leef*
tijd resp. 161.7 en 84.7 m s /ha.
PROEFVELDCOMPLEX

XIV:

mHARDENS ERG";

Herkomsten(9) en(11)

Algemene Ligging: ProvincieOverijsel,Houtvesterij # 2wolle* f Boswachterij
B Hardenberg*, vak 21g.
Grond: Licht gekleurd humusrijk zand9 goed doorlatend; grondwaterstand
ongeveer 1 m beneden het raaaiveld.
Vroegere begroeiing: Heide.
Voorbereiding: De grond werd in 1927 ter diepte van ongeveer 35 cm ge»
spit| daarna werden lupinen gezaaid. In 1928 werd rogge verbouwd en in 1929
haver. Tussen de douglas werden overblijvende lupinen gezaaid.
Plantverband en menging: De douglas werd in het voorjaar 1930 in rijen
geplant en wel op 3 m in de rij f om de ander afgewisseld met witte els; de
afstand der rijen bedraagt 1 m.
Verpleging: In 1948 en 1951 werd proefperk (9) gedund.
Resultaten der opnamen: In het algemeen staat het proefveld er goed bij.
Het aantal uitvallers is geting» De algemene stamvorm is beter dan in Garde*
ren (XII), maar minder &oed dan in Gieten (XIII).
Aantastingen door Rhabdocline en Phomopsis treden weinig op. De hoog»
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tegroei is bijzonder goed; (9) heeft op dit proefveld de grootste hoogte bcrcikt
van alle tot dusver geimporteerde herkomsten. Ook (11) is hter goed gegroeid,
doch deze heeft een veel slechtete stamvora.T>e houtproductie van hcrkomst
(9) bedroeg op 23-jarige leeftijd 210 mVha, de lopende aanwas 20.5 m 3 /jaar.
ha,
PROEFVELD

COMPLEX

X V ; SPEULDER* EN SP RIELDERBOS,

Herkomsten (9), (11) en (14)
Algemene ligging: .Provincie Gelderiand, Houtvesterij #Apeldoorn*, Boswachterij *Speulder- en Sprielderbos*, vak 18j en vak 34b.
Grond; 5 cm humushoudenc^ grijs zand; daaronder fijnkorrelig bruingeel
Zand, gemengd met grof grint, dm ongeveer op 65 cm in de ondergrond overgaat. Vak 18j is vlak; vak 34t>helt iets af naar het zuiden.
Vroegere begroeiing: Vak 18j was begroeid met hoi staand eikenhakhout,
vak 34b met een 74-jarige opgaande eikenopstand. De ondergroei bestond in
beide uit heide, varens, mossen, grassen, bosbessen.
Voorbereiding: In vak 18j werd het eikenhakhout in de winter 1927-'28 gerooid. De grond werd daarna ter diepte van 35 cm gespit en bezaaid met lupine
en seradella, welke in de herlst van 1928 werden ondergeploegd.
In vak 34b werd de eikenopstand in 1828 en *29 geleidelijk voor het merendeel geveld. De grond werd daaraa in de jaren 1928, *29en '30 telkens oppervlakkig met een cultivator bewerkt. Per ha werd 3000 kg kalkmergel toe*
gecUend.
Plantverband en menging: In vak 18j was het plantverband 1.50 m kwadraatverband. In vak 34b werd (9) op 2 m en (11) op 2.25 m in driehoeksverband gezet. In beide vakken werd de douglas met een drievoudige hoeveelheid witte els gemengd.
Verpleging: In 1934 werd de witte els afgezet. In 1941 werden de weinige
nog aanwezige, oude eiken in vak 34b geveld. In 1942 werden van (9) de ond t m e ' d o d e takken afgesnoeid. In 1947 en 1949 werd (9) gedund.
Resultaten der opnametv Beide ondercomplexen verschiJlen sterk, hetgecn vooral tot uiting komt in het verschil in groei van (11). In vak 34b vindt
men een werkzame |^ond en zijn de douglassparren van beide herkomsten, als»
ook de elzcn # hrachtig gegroeid; de beplanting in vak 18j had voortduiend van
nachtvorst te lijden en kon niet spoedig aan de slag komen.De oorzaak is
waarschijnlijfe in hoofdzaak gelegen in het verschM in vootbereiding van de
gtond, terwijl ook de expositie vmn invloed is (vak 18j ligt in een vorstgat).
Ook de stamvorm en de aantasting door Phomopsis Is m vak IB) slcchter dan
in vak 34b. In beide proefvelden heeft de douglas veel hinder van kamperfoelie, die zelfe dikke stammen wurgt. Houtproductie van herkorost (9) op 22*ja~
**m keftijd 162 m^/M; lopende aanwas 20.6 m®/jaar.ha.
PROEFVELDCOMPLEX XVh mMlEUW*SOEREL*9Herkomsten (11) t/m (14)
Algemmmeligging: Provtnck Gelderiand, Houtvesterij pApeldoorn*, Boswachterij .Nkuw-Soerer* vak 12*
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Grond: Zee* grofkorrelig zand, plaatselijk grinthoudend, bankvorming intensief en diep. Het terrein is vlak.
Vroegere begroeiing: 20-jarig slecht grovedennenbos, gedeeltelijk gemengd
met fijnspar, waarschijnlijk 2e-generatie. Op open plaatsen heide en korstmossen*
Voorberetding: Jn«de winter 1929/*30 werd de opstand geveld. In het voorjaar werd de grond ter diepte van ongeveer 50 cm gespit en bemest met 1000
kg slakkenmeel en 600 kg kalizout-20 %,per ha;daarna werden lupinen verbouwd, die in de herfst werden ondergeploegd.
Plantverband en menging: De douglas werd in het voorjaar van 1931 in
1.50 mkwadraatverband gezet en met witte els gemengd.
Verpleging: In 1937 werd de witte els op halve hoogte afgehakt. In 1948
en 1950 werden de proefperken (12) en (14) gedund.
Resultaten der opnamen: Het proefveld staat er goed bij, vooral wanneer
men in aanmerking neemt, dat de betrokken herkomsten niet tot de beste be*
horen. Het aantal uitvallers is gering, de algemene stamvorm is goed. Alleen
(13) wordt sterk door Rhabdocline aangetast. In de andere herkomsten komen
zowel Rhabdocline als Phomopsis voor, doch in geringe mate.
De hoogtegroei is uitstekend, veel beter dan in Garderen en iets beter dan
in Gieten. Het verschil in aanleg kan hiervan de oorzaak zijn. In Garderen is
in het geheel geen kunstmest toegediend, in Gieten wel en in Nieuw*Soerel
de dubbele hoeveelheid, die in Gieten is uitgestrooid. De hqogten op 15-jarige
leeftijd verhielden zich ongeveer als 100:125:155* De houtproductie van de
herkomsten (12) en (14) op 23m]aiige leeftijd bedroeg 104 m^/ha resp, 98 m®/
ha; de lopende aanwas resp. 10.1 mQ/jaat*ha. en 7.3 mVj aa *« na *
D.I mport 19 27
In 1927 werden twee herkomsten geimporteerd, welke betrokken werden van
het »U»S. Dept. of Agriculture", Forest Service, North Pacific District, Portland, Oregon. Het zijn de herkomsten (17) National Forest en (18) Columbia
Forest. Het zaad werd resp. geoogst in het naiaar van 1927 en van 1926. De
gehele partij werd door de Fa CH. VAN GlNNEKEN & Zn ce Zundert uitgezaald. De jonge planten zijn daarna verspeend in de Boswachterij „Gieten # ,
waar ze in 1931 als driejarige planten op het proefveldcomplex XVII werden
uitgezet. Door de strenge winter 1928/*29 is het aantal planten sterk verminderd. Er heeft met deze herkomsten een verwisseling plaats gehad, welke center met grote zekerheid is hersteld.
PROEFVELDCOMPLEX

XVII.

mGIETEN* f

Herkomsten {17) en (18).

Algemene ligging: Provincie Drente, Houtvesterij ^Assen", Boswachterij
w
J ,Gieten , vak 48.
Grond:In de grond, waarop deze proefvelden werden aangelegd, kwam loodzand en bankvorming voor. De kwaliteit van de grond is vrij goed. De ligging
is ongeveer 50 cm hoger dan van complex XIII, dat eveneens in dit vak ligt.
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De grond is daardoor lets droger dan van laatstgenoemd complex, hetgeen
minder gunstig i s .
Vroegere begtoeiing: heide.
Voorbereiding: JDe grond werd in het voorjaar van 1928 ter diepte van ongeveer 35 cm geploegd en in het voorjaar van 1930 nogmaals oppervlakkig.
Daarna werd bemest met 500 kg slakkenmeel en 250 kg kalizout-40% per ha.
Vervolgens werden lupinen gezaaid, die een best gewas leverden en in het
voorjaar van 1931werden ondergeploegd.
Plantverband en menging: De douglas werd in April 1931 in 1.50 m kwadraatverband geplant en gemengd met 2-jarige witte els. Daartussen werden
overblijvende lupinen gezaaid.
Verpleging: (17) werd in 1948 en 1950 gedund; (18) alleen in 1950.
Result aten der opnamen: Over deze proefvelden kunnen slechts algemene
opmerkingen worden gemaakt, aangezien zij niet kunnen worden vergeleken
met andere proefvelden van dezeIfde herkomsten. Het aantal uitvallers heeft
een schijnbaar tegenstrijdig verloop, hetgeen werd veroorzaakt door het feit,
dat sommige exemplaren bij de eerste opname als afgestorven werden beschouwd, maar bij een volgende opname toch nog in leven bleken te zijn. De
algemene stamvorm is niet mooi door vorstbeschadiging en door Phomopsis.
Beide herkomsten zijn daarvoor gevoelig. De hoogtegroei is goed. De alge*
meen voorkoraende sta^natie in de jeugdgroei kwam ook hier voor, maar kon
worden verholpen door een compostgift en door omplaggen./Houtproductie van
herkomst (17) op 21-jarige leeftijd: 128 m 8 /^a; lopende aanwas 10.8 mVjaar.
ha. De houtproductie van herkomst (18) bedroeg op 23~jarige leeftijd 133 ni 9 /
ha.
£ , (mpoff 1928
In 1928 werden 5 herkomsten geimporteerd, welke betrokken werden van de
Long Bell Lumber Company, Longview, Washington. Het zijn de herkomsten
(19) Pacific Coast, (20) Ryderwood, (21) Toutle River, (22) St Hellens, en
(23) Spirit Lake.
Het zaad werd geoogst in het najaar van 1928. Van alle herkomsten werd
in 1929 0.25 kg zaad voor de aanleg van de proefvelden uitgezaaid bij de fa
CH. VAN GlNNEKEN &Zn te Zundert. De eenjarige planten zijn in 1930 van
Zundert ter verspening verzonden aan de Boswachterij #Garderen*f het landgoed wMiddachten*, de Kon. Houtvesterij p Gortel* en de Boswachterij ,Gieten". In 1932 zijn van deze'plan*en proefvelden aangelegd. In Gortel kon
slechts van drie herkomsten een veld worden beplant, overigens zijn alle 5
herkomsten gebruiku Later moesten de proefperken .Gortel* en „Middachten*
vervallen wegens slechte groei door,ongeschikte aanleg.
PROEFVELDENCOMPLEX XVII, mGARDERENm9 Herkomsten (19) t/m (23)
Algemene ligging: Provincie Gelderland, Houtvesterij #Apeldoorn*t Boswachterij jpGarderen11, vak 398.
Grond: Bankvrije heidegrond, hoofdzakelijk praeglaciaal zand.
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Vroegere begroeiing: struikheide.
Voorbereiding: .Er werd ondiep geploegd, geschijfegd en bemest met 800
kg slakkenmeel, 400 kg kalizout-40% en 3000 kg kalkmergel, alles per ha,
waarna lupinen werden gezaaid. De lupinen werden ondergewerkt en bovendien werd de ondergrond met de ondergrondsploeg losgemaakt.
Plantverband en menging: De douglas werd in het voorjaar 1932 in 1.50 m
kwadraatverband gezet en niet gemengd.
Verpleging: In 1942 werden de proefvelden, waar nog geen sluiting was
ingetreden, omgeplagd en doorplant met Prunus serotina. Waarde sluiting was
ingetreden en de onderste takken waren afgestorven werden deze afgezaagd.
In 1947 en 1949 werdproefperk (19) gedund.
Resuitaten der opnamen: Dit proefveldcomplex is ongunstig gelegen, n.l.
juist onder aan een in zuidelijke richting hellend terrein, waar omlaag vloeiende koude lucht door de bomenrijen van de Rijksweg wordt tegengehouden.
hierdoor is dit complex steeds aan nachtvorstbeschadigingblootgesteld, waardoor de groei van de douglas vooral gedurende de eerste jaren vertraagd werd
en de grond erg verwilderde; de groei is zodoende langzamer dan op complex
XXI (Gieten), uitgezonderd bij (19). Thans wordt hij beter, hoewel de bomen
van de meeste proefvelden nog niet geheel boven de nachtvorstzone zijn uitgegroeid. Door een en ander i s de stamvorm in het algemeen slecht. Bij de
laatste opname bleek Phomopsis veelvuldig voor te komen, doch deze aantasting i s secundair op door vorst beschadigde stammen. Houtproductie van herkomst (10) op 20-jarige leeftijd: 182 m 3 /ha; lopende aanwas 19.2 m 3 /jaar.ha.

PROEFVELDCOMPLEX

XXI t mGIETENm,

Herkomsten(19)t/m(23).

Algemene Jigging: .Provincie Drente, Houtvesterij ^Assen11, Boswachterij
^Gieten*, vak 57'•
Grond: De grond is van goede kwaliteit, wat grofkorrelig. Er kwamen loodzand en een bank in voor,
Vroegere begroeiing: Struikheide.
Voorbereiding: De grond is in de zomer van 1928 ter diepte van 35-40 cm
geploegd en in het voorjaar van 1931 bemest met 500 kg slakkenmeel en 250
kg kalizout-40% per ha, Daarna werden lupinen gezaaid 9 die een goed gewas
opleverden en een in het voorjaar van 1932 ter diepte van 15-20 cm werden
ondergeploegd,
Plantverband en menging: De douglas werd in April 1932 in 1.50 m kwadraatverband gezet en gemengd met 2-jarige witte e l s .
Verpleging: In 1935 werd de grond omgeplagd. In 1948 werd proefperk (19)
gedund en in 1950 alie herkomsten.
Resuitaten der opnamen: Dit proefveldcomplex staat er wederom zeer mooi
bij. Het aantal uitvallers is gering, behalve bij (20) die ook in Garderen de
meeste uitvallers heeft. De stamvorm is over het algemeen nog niet mooi,
maar belangrijk beter dan in Garderen. Ook in deze serie treedt nogal veel
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Phomopsis op, echter opeen onschuldige wijze* De hoogtegroei is goed,vooi>
al van (19)t alleen de eerder geimporteerde (9) overtreft tern in dat opzicht,
Houtproductie van herkomst (19) op 20-jarige leeftijd 183 m*/ha; lopende aan»
was 15.3 mVjaar.ha. Van de overige herkomsten bedroeg de houtproductie op
22-jarige leeftijd resp. 96, 103, 102 en 118 m s /ha.
F . Import

19 29

In 1929 werden 2 herkomsten geimporteerd en wel (24) Shasta National
Forest, geleverd door het JiOffice of Forest Experiment Stations", van de
wFor#»st Service* van het U.S. Department of Agriculture en (25) Toledo,
geleverd door de Long Bell Lumber C i e te Longvieuw (Washington)* Het zaad
was in 1929 geoogst,
Het zaad van (24) Shasta NJ%was ongezuiverd,de hoeveelheid was klein*
Van (25) Toledo werd ongeveer j/i kg gereserveerd voor de aanleg van proefvelden;de rest werd over enige particuliere bosbezitters verdeeld en ging voor
het herkomstenonderzoek verloren.
Het voor de aanleg van proefvelden bestemde zaad werd wederom uitge*
zaaid door de Firma CH. VANGlNNEKEN&Zn te Zundert; de hieruit verkregen pianten werden in April 1931 naar de BoswachterijpNieuw»Soerel*gezonden, waar wij werden verspeend en waar in 1933 van elke herkomst een proefveld werd aangelegd*
P R-Q-EFV

EL DCOMP L EX X X / / # mNlEUW*SO EREL *9Herkomsten (24 en

(25)

Algemene tigging: Provincie Gelderland, Houtvesterij pApeldoorn11, Boswachterij pNieuw-SoerePf vak9*
Grond: Grofkorrelig, grinthoudend zandj loodzand met op 40 tot 45 cm diepte een vrij harde bank,
Vroegere begroeiing: Struikheide en korstmossen*
Vootbereiding;r De grond werd in 193l/*32 ter diepte van 45 cm gespit,
waarbij de oerbank werd gehroken. In het voorjaar 1932 werd een bemesting
toegediend van 2000 kg kalkmergel, 900 kg slakkenmeel tin 300 kg kalizout40% per ha. Tegelijk met de kunstmest werden per ha 200 eikeIs ondergelfgd,
Daarna zijn lupinen gezaaid, welke een redelijk gewas hebben opgeleverdf
doch, in verband met de bezaaiing met eikels, niet werden ondergeploegd.
Plantverband en menging: De douglas werd in 1933 in rijen geplant, welke
ongeveer U50 muit elkaar liggen. De afstand der rijen bedraagt eveneens ongeveer 1,50 m# hij werd gemengd met 2*jarige witte els#
Verplegmg: Verplegingsmaatregelen werden niet genomen.
Resuitaten der opnamen; Over het algemeen staan deze proefvelden er
slecht bij# De vorstschade is opvallend groot, terwijl bovendien een hevige
aantasting door Phomopsis plaats heeft, waardoor vele bomente halver hoogte
afgesnoerd worden en hun top verliezen; de wijze van aantasting is hier dus
zeerschadelijk. Omdat andere proefvelden ontbreken is een vergelijking uiter*
aard niet mogelijk.
87

G• (mpo rf ?9 30

In 1930 werd de proef uitgebreid met 6 herkomsten en wel: (25 Everett, (27)
Stella-I, (28) Mac Cormick, (29) Skamokama, (30) South Fork en (31) Vernon.
Het zaad was betrokken door de Fa CH. VAN GlNNEKEN & Zn te Zundert
van de Fa J.F.AFN &SON te Kopen-Valby in Denemarken,die hethad ontvangen van de .Long Bell Lumber Company*, Longvieuw (Washington).
Het zaad was geoogst in 1930 en uitgezaaid in 1931. Van de daaruit verkregen planten werden 2500 stuks van elke herkomst aan het voormalig Rijks*
bosbouwproefstation afgestaan en in 1932 naar de Boswachterijen „NieuwSoerel* en .Gieten* gezonden, waar zij werden verspeend. In 1934 werd in
Gieten van alle herkomsten een proefveld aangelegd, terwijl de in NieuwSoerel verspeende planten in dat jaar naar de Houtvesterij .Breda* werden
gezonden, waar in de Bcswachterij ^Dorst* van elke herkomst een proefveld
werd aangelegd.
PROEFVELDCOMPLEX

XXII It

m GlET

EN m9 Herkomsten (26) t/m (31)

Algemene Ugging: Provincie Drente, Houtvesterij .Assen*, Boswachterij
.Gieten*, vak 65•
Grond: Grolkorrelig, enigszins loodzandhoudend met enige bankvorming.
Voormalige toestand: Heideveld.
Vootbereiding: De heide werd in 1932 diep gespit, in 1933 geschijfegd en
oppervlakkig geploegd, vervolgens bemest met 500 kg slakkenmeel en 250 kg
kalizout per ha en bezaaid met gele lupinen, die een goed gewas gaven en in
de winter werden ondergespit*
Plantverband en menging: De douglas werd in April 1934 in 1.50 m kwa*
draatverband gemengd met 2*jarige witte e l s , uitgeplant. Tengevolge van ongunstig weer tijdens en na het planten zijn veel planten gestorven. Bij gemis
aan inboetmateriaal zijn toen de planten van de achterste rijen van de proefvelden gebruikt om de rest in te boeten. Bij ongeluk zijn hierhij ook planten
gebruikt van de herkomsten van de import 1931.
Verpleging: In 1937 werd de grond omgeplagd.
Resuit aten der opnamen: In het algemeen zijn deze proefvelden vfij slecht,
de oorzaak daarvan moet worden gezocht in het buitengewoon ongunstige weer
tijdens en na het planten (droogte en nachtvorst). Ofschoon de meeste herkomsten nog erg van nachtvorst hebben te lijden, ziet het er naar uit, datthans
herstel is ingetreden.
PROEFVELDCOMPLEX

XXI V. mDORST»,

Herkomsten (26) t/m (31)

Algemene Ugging: Provincie Noord-Brabant, Houtvesterij .Breda*, Boswachterij pDorst*, vak 14 a.
Grond: Grinthoudend, weinig iprofkorrelig zand. Middelhoog terrein.
Voormalige begroeiing: Slechtgroeiend, ongeveer 40»jarig grovedennenbos.
oo
oo

Voorbereiding: Na veiling van het bos werd de grond in 1932 ter diepte
van ongeveer 50 cm gespit en in 1933>na bemesting met ongeveer 3000 k*
compost, 400 kg kalizout-20%en 600 kg slakkenmeel per ha, bezaaid met gele
lupinen.
Plantvetband en menging: De douglas werd geplant in April 1943 in 1.50 m
kwadraatverband en niet gemengd. Tussen de plantrijen werd een rij overblijvende lupinen gezaaid. (31) Vernon is later met fijnsparren ingeboet.
Verpleging: .In 1936, 1938, 1940 en 1941 werd het terrein tegen onkruidgroei omgeplagd.
Resuitaten der opnamen: De meeste herkomsten op deze proefvelden zijn
aanmerkelijk beter dan in Gieten. Alleen (31) is sterk achtergebleven, terwijl
deze in Gieten ongeveer gelijk bleef met de andere. Het ziet er naar uit, dat
dit proefveldcomplex spoedig een terugslag zal ondervinden. Op een gevaarlijke wijze heeft aantasting plaats door Phomopsis, zij breidt zich uit. Ook de~
wolluis tast deze proefvelden ernstig aan.
H. Import

19 31 « n 19 32

In 1931 werden van de »Long Bell Lumber Company*te Longvieuw (Wash.)
6 herkomsten betrokken, welke alle afkomstig waren uit Washington. Het zaad
werd geoogst in het najaar van 1931. De 6 herkomsten werden uitgezaaid bij
de Fa CH.VAN GlNNEKEN&Zn te Zundert en gaven slechts weinig planten.
Ze zijn verspeend in de Boswachterij tGarderen* in de kwekerij te Boeschoten. Een deel van de verspeende planten werd naar Gieten verzonden, waar
ze abusievelijk gedeeltelijk als inboetmateriaal werden gebezigd voor de
proefvelden van de vorige serie.
Tenslotte heeft men er twee proefveldcomplexen mee kunnen aanleggen,
naraelijk in de Boswachterijen pGarderen* (XXV) en .Gieten" (XXVI), waarop
drie der 6 herkomsten, nameliik (32) Stella - II, (33) Klickitat; en (34) Skamania, aanwezig zijn. De overige herkomsten leverden niet genoeg planten
om een proefveld te beplanten. Voorts werd op wOranje Nassau's Oord* nog
een perceel aangelegd met een herkomst, betrokken van de Nederlandse Heidemaatschappij, (35) Cowlitz.
PROEFVELDCOMPLEX

X X VimG ARDERENm0 Herkomsten@2)t/m (34)

Algemene Ugging: .Provincie Gelderland, Houtvesterij pApeldoorn1'. Boswachterij „Garderen*, vak 393»
Grond:.Oorspronkelijk heidegrond, die in 1915 strooksgewijs met de schop
was bewerkt en in 1916 beplant was met groveden.
Begroeiing: Slecht groeiend grovedennenbos.
Voorbereiding: Er werden plantgaten gegraven in de oorspronkelijke onbewerkt gebleven stroken tussen de iprovedennen.
Plantverband en menging: De douglas.werd geplant op 1.70 bij 1.50 m. Het
dennenbos bleef als scherm staan. In het voorjaar 1936 werd er Prunus sero*
Una tussen geplant op 3»40 m afstand.
89

Vetpleging: Waar nodig werd hct scherm in het voorjaar 1940 licht gedund.
In 1942 werd hct terrein orageplagd en werd de Prunus afgezet.
Resuitaten der opnamen: Dit proefveld is aanvankelijk goed gegroeid doch
gaat thans achteruit, Vooral de aantasting door Phomopsis is vrij ernstig.
Bovendien komt op vrij grote schaal een vreterij voor aan debast, waarschijnlijk door de grote dennensnuittor. Wolluis kwam zeer veel voor. Door al deze
oorzaken zien de veldjes er met fleurig uit# Het grovedennenscherm is thans
weggenoraen, nadat het lange tijd meer kwaad dan goed had gedaan. De hoogte is er iets beter dan in Gieten.
PROEFVELDCOMPLEX

XXVI,

mGtETEN*9

Herkomsten (32) t/m (34)

Algemene ligging: Provincie Drente, Houtvesterij jAssen", Boswachterij
# Gieten* f vak 63*
Grond: .Grofkorreligf wat loodzandhoudendy met enige bankvorming.
Vtoegere begroeiing: Heide.
Vootbereiding: In 1932 diep gespit; in 1933 geschijfegd, ondiep geploegd
en beraest met 500 kg slakkenmeel en 150 kg kalizout per ha. Daarna met gele
lupinen bezaald, die een goed gewas opleverden en in de volgende winter
werden ondergespit.
Plantvetband en menging: De planten werden in 1,50 m kwadraatverband
gezet en gemengd met 2*jarige witte els*
Vetpleging: Verplegingsmaatregelen hebben niet plaats gevonden.
Resultaten der opnamen: Dit proefveld zag er aanvankelijk niet zo goed
uit, doch thans is verbetering mgetteden* De geraiddelde lengteaanwas was
gering, namelijk 20 tot 30 cm per jaar. De proefvelden hebben nl. ernstig van
de vorst geleden, thans zijn zij er boven uitgegroeid. De algemene stamvorm
is door deze vorstbeschadiging slecht. Phomopsis komt wel voor, doch is niet
van ernstige aard.
PROEFVELD
Herkomst (35)

COMPLEX

XXV U. 9ORANJE NASSAU'S OORD*9

Algemene ligging: Provincie Gelderland, Renkum, Landgoed ^Oranje Nas»
sau's Oor<r*f vak Va. 31»5 ni + A.P,, zacht glooiend, Oosthelling.
Grond:Grol zand mmt fijn grint en weinig humus, Ondergrond geel gekleurd
Overgang van fluvio-glaciaal en prae«glaciaal zand,
Degroeiing: Eikenhakhout, waartussen struikheide,
Voorbereiding: Het hakhout werd in de winter 1936/'37 gekapt, Daarna is
de grond oppervlakkig tussen de stobben ©mgespit. In het voorjaar 1938 werden plantgaten gemaakt.
Plantvetband en menging: Door de aanwezige eikenstobben kon geen ver*
band worden aangehouden, De plantafstand bedraagt 1.50 tot2.00 m#De eikenstobben zijn weer uitgelopen en vormen de enige menging*

5X#

Verpleging: In hct voorjaar 1939 werd dit perceel met compost bemest. Bovendien werd het eikenhakhout gekapt.
Resultaten der opname: Het proefveld staat er goed bij. Er zijn tot dusver
weinig gebreken, de stamvorm is mooi. Ook zijn er weinig exemplaren aangetast door zwammen.Wolluis is talrijk geweest,doch weer afgenomen. De hoogtegroei is goed.

(4) U I T K O M S T E N

VAN HET

ONDERZOEK

Bij de beschrijving van de gebruikte herkomsten en van de proefvelden
zijn reeds enige resultaten naar voren gebracht. In dit hoofdstuk zal echter
elke onderzochte factor afzonderlijk worden behandeld en tevens worden nagegaan welke omstandigheden daarop van invloed zijn geweest.
De belangrijkste waargenomen factor is de hoogtegroei; de dikte werd niet
gemeten in verband met de jeugdige leeftijd, zodat ook de massa nog niet kon
worden bepaald. Op deze leeftijd is echter de hoogte een bruikbare maat voor
de prestatie van de groeiplaats en het ras. In de hoogtegroei resulteren immers onder meer factoren als de absolute groeikracht, de vatbaarheid voor
verschillende ziekten en de gevoeligheid voor vorst in het voorjaar mede in
verband met het tijdstip van uitlopen, hetgeen blijkt uit het treffend verband
dat bestaat tussen de cijfers voor de hoogtegroei en die van de andere factoren*
Hetlagvan den beginne af in de bedoeling, de proefvelden elke vijf jaar
nauwkeurig te meten en te beschrijven. In de praktijk is dit niet mogelijk ge«
weest door personeelsgebrek en door de overgang vandezeproef van het voormalige Rijksbosbouwproefstation naar het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool* Daardoor is een achterstand ontstaan,
welke echter geleidelijk is ingehaald.
Het is bovendien doelmatig gebleken tussentijds geregeld verschillende
andere waarnemingen te verrichten, b.v. aangaande de aantasting door Rhabdocline, het tijdstip van uitlopen in het voorjaar, e.d. De oudste goed ge*
groeide proefvelden zijn opgenomen in het dunningsonderzoek aan de afd. Bosbedrijfsregeling van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek. Ze zijn nu
reeds twee maal gedund,waarbij tegelijkertijd een massabepaling plaats vond.
(A) HOOGTEGROEI

(a) hoogtemetlng

TOT + 15.JARIGE

«n verwerklng

LEEFTIJD

dmr c / / / « r *

De hoogte is tot £ 20-jarige leeftijd gemeten met behulp van een hengelstok en een meetlat. Deze methode blijkt het snelst te werken en geeft bovendien nauwkeurige uitkomsten.
Van de aldus verkregen meetcijfers werd het I s tot en met het 4 e graads
moment berekend zodat dus waarden werden verkregen voor respcctievelijk
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het gemiddelde, de spreiding, de scheefheid enhetexces, weIke waarden een
voldoende overzicht geven over de populatie van elk proefperk. Er zal hier
verder alleen sprake zijn van het gemiddelde. De scheefheid en het exces
hebben een karakteristiek en een interessant verloop, doch er zijn nog te wei*
nig gtgevens ora daarover reeds thans conclusies te trekken. De spreiding
is over het algemeen gering.
Zoals reeds gezegd f hadden de opnamen om de 5 jaar moeten geschieden,
hetgeen ora reeds vermelde redenen niet is geschied. De ontbrekende cijfers
moeten nu door interpolate worden gevonden. Hiervoor is een eenvoudige
lineaire interpolate gekozen, hoewel deze in vergelijking met een grafische
interpolatiewijze iets te hoge cijfers geeft. De berekeningen zijn echter eenvoudiger en de graad van nauwkeurigheid is ruim voldoende, te meer, daar
verder wordt gewerkt met de gemiddelde aanwascijfers, waarin de fouten elkaar weer in vrij belangrijke mate opheffen. Ook is de absolute waarde van de
cijfers toch niet zo belangrijk, daar de groei in de eerste jaren reeds sterk is
gestoord door het verplanten der jonge boompjes en de verwaarlozing van de
proefvelden tijdens de overgang van het Rijksbowbouwproefstation naar het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
De op deze wijze verkregen cijfers voor de gemiddelde aanwas tussen 10
en 15 jaar zijn voor de verdere berekeningen gebruikt. Hiervoor werd niet de
gemiddelde hoogte genomen, omdat juist deze in zo sterke mate door de reeds
genoemde verwaarlozing is verstoord.
(b)

vergelijking

der

gemlddelden

Alvorens over te gaan tot de vergelijking van de aldus verkregen cijfers
moge hier een korte beschouwing volgen over de wijze van aanleg van proef**
velden in verband met de wiskundige verwerking van de uitkomsten.
Ook in de bosbouw is men gekomen op een punt, waarop het niet meer mo*
gelijk is verschillende proefnemingen eenvoudig.cn intuitief op te zetten. De
te onderzoeken verschilleh zijn daarvoortegering geworden.Het is in verband
daarmee noodzakelijk de proefveldtechniek aan te passen aan een nauwkeuriger onderzoek. Ook bij het onderhavige onderzoek ware het te wensen geweest, dat mendeproefvelden op een juistere wijze had ingericht. Misschien
was echter bij de aanleg van deze proef een en ander niet te voorzien. Wie
echter thans de resultaten op een wiskundig verantwoorde wijze wil verwer*
ken stuit daarbij op verschillende onoverkomelijke moeilijkheden, welke bij
de aanleg van de proefvelden hadden kunnen worden vermeden*
In de eetsm plaats vereisen dergelijke proeven, tenzij men met een evenredig aantal herhalingen werkt, een uniforme en meest doeltreffende teelt van
het object, Nu was er echter in 1923 nvg niet zo veel met zekerheid bekend
over de teelt van de douglas, doch men kon er b,y. vrij zeker van zijn, dat de
douglas, geplant in plantgaten in overigens onbewerkte heide, zoals bij de
aanleg van enige proefvelden is geschied, het tegen de heide zou afleggen,
Natuurlijk is de kans op succes in het algemeen veel groter als eerst enkele
inleidende proeven worden genomen, doch dit is in de bosbouw niet we1doen«
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lijk wegens de lange tijdsduur van zodanige proeven. In verband hiermede
moet men de practische ervaring te hulp roepen en de proeven niet ingewikkelder maken dan strikt noodzakelijk en verantwoord is in verband met het
aantal graden van vrijheid (aantal herhalingen) dat men heeft. Bovendien loopt
men bij gecompliceerde proeven altijd het gevaar zich te verstrikken in problemen welke bij de opzet van de proef niet zijn gesteld.
Het onderzoek van het voormalige Rijksbosbouwproefstation beoogde een
herkomstenproef met de douglas, doch het werd vermengd met een teeltproef;
bovendien was er verschil in klimaat en grondsoort door de verspreide ligging
en dit moest in deze proeven worden verwerkt, Echter had men dan moeten
werken met zeer grote proefveldcomplexen en met ongeveer 20 maal zo veel
percelen. Het resultaat van de opgezette proef is dan ook in veel opzichten
onbevredigend. Er is mathematisch niet altijd zekerheid, dat de geconstateerde verschillen bij herhaling van de proef wederom zullen optreden; ten
hoogste zijn er in dat geval aanwijzingen verkregen, die een nadere controle
of uitwerking behoeven.
±$ehalve, dat de groeiplaats zo gunstig is, dat de proef kans van slagen
heeft, moet deze ook zo homogeen mogelijk zijn. Dit is in de praktijk niet
altijd het geval, en men is genoodzaakt deze nadelen zo veel mogelijk te ondervangen door een bepaalde indeling van het proefveld in percelen, een bepaalde rangschikking van de verschillende objecten en een bepaald aantal
herhalingen* Een goede schatting van de uniformiteit van het proefveld had
men voorts kunnen verkrijgen door opmetingen aan het vorige gewas, Dit laatste is echter niet altijd mogelijk geweest omdat veel proefvelden op in ontginning zijnde ^onden zijn aangelegd, doch ook waar het wel mogelijk was,
is het nagelaten. Er is trouwens in het geheel geen rekening gehouden met de
vereffening van aanwezige verschillen in de grond.
Op de homogeniteit van de groeiplaats bij proeven kan niet genoeg de nadruk worden gelegd, omdat de verschillen door herkomst van dezeIfde orde
zijn als de verschillen door kwaliteit van de groeiplaats, Daarom is het nodig
de laatstgenoemde verschillen zoveel mogelijk te reduceren, De benodigde
complexen in de bosbouw zijn echter zo groot, dat hierdoor reeds grote variatie in de groeiplaats aanwezig i s , Vergroting van een proefveld door meer herhalingen behoeft dus de variatie in de grdeiplaatsomstandigheden niet ingrijpend te vergroten.
In het algemeen wordt in de bosbouw aangenomen dat een proefveld ongeveer 1/4 tot 1/8 ha groot moet zijn. Aan deze afmetingen voldoen de proefvelden welke bij dit onderzoek zijn betrokken, doch het komt mij voor dat de
proefvelden voor dit onderzoek kleiner (1/16 ha) hadden kunnen zijn, in welk
geval men tevens tegemoet had kunnen komen aan de eis van een voldoend
aantal herhalingen.
Hoe groot men een proefveld ook neemt, al was het 10 ha, het is zonder
herhaling van geringe waarde voor vergelijking van objecten. Men heeft meer
aan 8 veldjes van 1/4 ha dan aan 2 velden van 1 ha, misschien heeft men
zelfs nog meer aan 16 veldjes van 1/8 ha, of 32 van 1/16 ha, maar ook hier
93

komt begrijpelijker wijze een grens in verband met de bezwaren, die zich dan
bij de aanleg voordoen, zoals vergroting van de randinvloed e.d« Blanco proeven kunnen hier inzicht verschaffen.
Tenslotte moet er op worden gewezen, dat het in onze gevallen niet raogelijk is de objecten van twee verschillende importjaren exact te vergelijken,
omdat verzuimd werd een aaneengesloten proefveld aan te leggen met aile
herkomsten van de verschillende importjaren, of eenzelfde vergelijkingsob*
ject op alle proefvelden aan te planten. Alleen van de series herkomsten wel«
ke in 1925f 1926 en 1927 zijn geimporteerd liggen enkele proefvelden zodanig, dat vergelijking mogelijk is (Garderen VIII en XII, Nieuw-Soerel IX en
XVI, Gieten XIII en XVII).
fc)

hmrkomgivrsehlllmn

Tabel 2 geeft een overzicht van de gemiddelde jaarlijkse lengteaanwas tus*
sen 10 en 15 jaar van de herkomsten op de verschillende proefvelden. Door
hieruk ^oeperingen te maken van een aantal herkomsten op een aantal proefvelden kan een strooiingsanalyse worden verricht.
Het resultaat hiervan is, dat een verschil tussen de gemiddelden op een
proefveld of van een ras van belang mag wor.den geacht, als het groter is dan
9 cm. In dit geval hebben we 95% kans dat dit verschil bij herhaling van de
proef wederom optreedt of zelfs groter is.
Wekunnen zodoende vier klassen van herkomsten vormen en wel:
Klasse A. Gemiddelde aanwas minder dan 13 cm per jaar.
(10) Cranbrook
(31) Vernon
(33) Klickitat
(13) ChuChua
(32) Stella - II
Klasse B. Gemiddelde aanwas 18 tot 27 cm per jaar.
( 1 ) Noord Oost Wash. (15) Tongeren
( 3) Duncan Station
(16) Nieuw-Soerel
( 6) Louis Creek
(20) Ryder Wood
( 8 ) Salmon Arm-Canoe (21) Toutle River
(11) Golden
(22) St. Hellens
(12) Crow's Nest Pass (23) Spirit Lake
(14) Salmon Arm
(24) Shasta N.F.

(25) Toledo
(26) Everett
(28) McCormick
(29) Skamokawa
(30) South Fork
(34) Skamania
(35) Cowlitz

Klasse C. Gemiddelde aanwas van 27 tot 36 cm per jaar.
(2) Midden Washington (5) Shuswap Lake (17) N.F.Oregon
(4) Craigellachie
(7) West Oregon (27) Stella - I
Klasse D. Geraiddelde aanwas raeer dan 36 cmper jaar.
(9) Chilliwack
(18) Columbia N.F. (19)Pacific Coast
Hieruit blijkt, dat de beste rassen stammen uit de lagere delen van West
Washington en dat, hoe verder men zich hiervan verwijdert of hoe hoger men
in het gebergte opstijgt, hoe meer kans men heeft op een ras met een geringere groeikracht. De slechtste rassen komen v.n.l. uit het N.O. dee! van het
verbreidingsgebied.
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Wij zien echter dat in het betrekkelijk beperkte gebied rondom de Cowlitz River en de benedenloop van de Columbia River de herkomsten (20, (21),
(22), (25), (29), (30), (32) en (35) in klasse B en (27) in klasse C voorkomen
en in het gebied van Salmon Arm de herkomsten (4) en (5) in klasse C, en (6),
(8) en (14) in klasse B.
Hieruit blijkt, dat in een betrekkelijk klein gebied plaatselijk verschillende rassen kunnen optreden, Er is dus met de zoeven getrokken conclusie voorzichtigheid geboden. Toch zijn de verschillen van dien aard, dat het merendeel der rassen uit een bepaald gebied in een groep valt. Dit is een verheugend verschijnsel, waarvan bij voortzetting van het herkomstonderzoek gebruik kan worden gemaakt. Anderzijds doen de geconstateerde verschillen in
groei het vermoeden rijzen, dat er ook andere factoren zijn, welke de waarde
van het te importeren ras bepalen, die tot dusver niet onderkend zijn. Een van
deze factoren zou b.v. kunnen zijn de kwaliteit van de moederopstand (vgl.
biz. 3 0 , conclusie nr 5)» Een andere raogelijkheid is9 dat inderdaad de groeiplaatsomstandigheden op een klein gebied in het land van herkomst sterk uit*
eenlopen, b.v. door de mate van geaccidenteerdheid van het terrein of door de
toegankelijkheid van een deel van een gebied voor de vochtige westewind,
zoals met de groeiplaats van de herkomsten(4)en(5)van Salmon Arm het geval
schijnt te zijn. Deze opvatting wordt gerechtvaardigd door het feit, dat de
rassen uit het gebergte raeestal niet homogeen zijn, in tegenstelling met die
uit vlakke streken* zoals b.v. de herkomst (19).
Er moet dus worden gestreefd naar een fijnere onderscheiding van de
groeiplaats, en het ligt voor de hand deze te zoeken in de richting van plantensociologische of bodemkundige verschillen (vgl. Hst I).
Wanneer we de herkomsten afkomstig uit een bepaald bostype samen beschouwen b.v. uit het w slope«type # van het Pgeudotsuga taxifolia»bos (herkomsten (21),(22), (25), (29) en (30)) dan zien we, dat het ondexlinge verschil
niet zo groot i s als het verschil tussen alle herkomsten onderling, hetgeen
blijkt uit de spreidingsmaten. De hoogteaanwas van alle herkomsten bedraagt
26»1 ± 0 . 9 cm (n «94) met een spreidingsmaat o"2 *82.48. Het gemiddelde van
de herkomsten van het „slope-tvpe* bedraagt 21.2 ± L3 cm(n • 9) met een
spreidingsmaat<T • 14.44.
Helaas is het niet mogelijk om van de herkomsten uit andere bostypen dergelijke gemiddelden te berekenen omdat er uit de andere bostypen meestal
maar een herkomst is of het bostype onbekend is, zodat er geen gemiddelde
en geen middelbare spreiding kan worden berekend. De uitmuntende groei van
de herkomsten (19) en (17), welke beide uit het laagst gelegen deel van het
verspreidingsgebied, op de westhelling van de Coast Range, staramen, doet
vermoeden dat daar van de onderzochte herkomsten het meest gunstige importgebied moet zijn gelegen. Dit vermoeden wordt nog versterkt door de uitmuntende groei van de herkomst (9)* waarvan de groeiplaats eveneens open
ligt voor maritieme invloeden.
Wat betreft de beide herkomsten, waarvan het zaad in ons land werd gewonnen, moet het volgende voor ogen worden gehouden. Wanneer men zaad gebruikt van vroeger in ons land aangelegde en goed gegroeide douglasbossen,
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FiguurI: Schematisch verband tussen de ligging dcr herkornsten inZ.W.Washington en de hoogtegroei in ons land*
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is men er niet zeker van "weer een goed groeiend douglasbos te krijgen. Iraraers bij de aanleg van deze bossen kwamen verschillende ziekten hier nog
niet voor. Rhabdocline en Phomopsis kunnen in de jeugd veel schade aanrichten; zij hebben hiertoe bij de oudste bossen geen gelegenheid gehad. De nakomelingen van deze bomen blijken nir,althans op de proefvelden voor de twee
herkomsten Tongeren en Nieuw-Soerel, in zeer sterke mate van Phomopsis te
lijden, zo ernstig zelfs, dat hun aanplant vcrder niet kan worden aangeraden.
Wanneer men tenslotte de herkomsten uit een beperkt gebied (Z.W. Washington) rangschikt volgens hun afstand *van de zee en hun ligging op de verschillende parallelle bergruggen, dan zten we het beeld van figuur 1 biz. 96,
waar boven de lijn een schematische Oost-West doorsnede is gegeven van het
continent op ongeveer 46°159 N.B. ea de ligging van de verschillende herkomsten uit die orageving. Onder de Jijn is de lengteaanwas van'de herkomsten
afgezet.
Het blijkt, dat de.herkomsten uit de lagere delen van het verticale verbreidingsgebied beter zijn dan die uit de hogere. Er komen drie maxima voor, een
bij de kust, een in het dal achter de Coast Range en een onder aan de westelijkehelling van deCascaden. Nu treedt in dit laatste gebied een analoog bostype op als dichtbij de kust* Dit versterkt bet vetmoeden, dat men bij voott*
zetting der proeven aandacbt zal moeten scbenken aan de associatie, waaruit
de herkomsten stammen.Voorts blijkt dat het gunstigsce importgebied voor ons
douglaszaad • voorzover betreft de onderzochte herkomsten - is gelegen op de
lagere tefreingedeeften in het maritieme gebied.
(d) Invtoed vxjn dmw / / i t von aanleg ¥tm de

proefvelden

De.wijze van aanleg en de Irwaliteit van de grond hebben uiteraard beide
invloed op de |^oei. Zoals reeds eerder werd opgeraerkt, kunnen de verschillende factoren te dien aanzien in de genomen proeven.niet goed uit elkaar
worden gehouden omdat daarvooc te weinig parallellen aanwezig zijn en ver*
gelijkingsproefvelden otitbreken. Toch worden wel verschillende aanwijzingen
gevonden (zie tabel 3t biz. 103)«
Het blijkt, dat de oorspronkelijke begroeiing van het proefterrein alsmede
bankvorming in de ^ond niet veel invloed hebben op de lengtegroei. Hiermee
is echter niet gezegd, dat de kwaliteit van de grond geen invloed zou hebben.
De onderhavige proefvelden liggen alle op gronden van ongeveer gelijke kwaliteit.

De proefvelden in Drente zijn, wat de groei betreft, het regelmatigst; die
op de Veluwe zijn zeer onregelmatig van groei en voor het merendeel het
slechtst. Die op de Brabantse grond zijn in het algemeen beter dan die op de
Veluwe.Door deraeeruniformebehandeling der proefvelden gedurende de laatste 15 jaren vervagen deze verschillen aanmerkelijk.
De invloed van de diepte der grondbewerking blijkt op de duur niet groot.
Diepe grondbewerking veroorzaakt een krachtige jeugdgroei, hetgeen gunstig
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Tabel 3: Invloed van de wijze van aanleg
ImProef- Oorspronkeport- yeld- l i j k e begroeiing,
jaar. cont—
piex: bankvorming
loodzand,
e.d.
1923

I
IIA
IIB
III
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IVB
V

1925 VII
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ken- zout neroe eJ 20 % roorgrond- gel
Dewer—
king
in kg per ha.
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|
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+
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t
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N.B. In dit overzicht zijn alleen de onderling vergelijkbare proefvelden opgenowen
r

is voor het in sluicing komen van de opstand. Op het tijdstip van het in sluiting komen blijkt dan echter vaak een terugslag op te treden, waardoor de herkomsten op minder diep bewerkte grond gelegenheid krijgen de achterstand in
groei in te halen,
De toepassing van bemesting bij de aanleg blijkt een duidelijke invloed
te hebben. De bemeste proefvelden vertonen alle een goede groei, vooral wanneer de bemesting wordt gevolgd door lupinevoorbouw.Alleen het complexGarderen (XVIII) lijkt hierop een uitzondering te maken, de slechte groei moet
hier echter worden toegeschreven aan het feit, dat deze proefvelden door hiun
ligging ernstig zijn blootgesteld aan besehadiging door nachtvorst.
Menging bij de aanleg met grijze els blijkt vaak gunstig, waarschijnlijk
mede wegens de bescherming tegen nachtvorst. Snel groeiende herkomsten
hebben echter geen scherm nodig.
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Als loofhoutbijmenging voldoen Sorbus Aucupatia L. en Prunus seroiina
EHRH. eveneens goed (Eraraen VII).Eik in menging of als scherra blijkt raeestal gunstig*
Menging met groveden werkt ongunstig, hetgeen vooral blijkt uit de onderling vergelijkbare proefvelden »De Utrecht* (IV), waar een deel van de herkomsten in menging met groveden is aangelegd en de rest ongemengd.
De proefvelden, aangelegd onder het scherm van oude grovedennen vertonen een zwakke groei. Een nadeel is ook het gevaar voor beschadiging van de
douglas bijveiling van de oude dennen,waardoor wonden ontstaan, die aanleiding kunnen geven tot infectie door Phomopsis.
Dit gevaar doet zich eveneens voor bij menging met groveden, doordat verschillende insecten, die op de groveden voorkomen, ook aan de douglas vreten
en daar infectiehaarden scheppen voor Phomopsis. Vrij ernstig bleek dit b.v.
het geval op het proefveldcomplex Garderen (XXV).
In het algemeen kan worden gezegd, dat de douglas bescheiden blijkt te
zijn in zijn groeiplaatseisen, mits de grond werkzaam i s . Waar douglasbos
wordt aangelegd op woeste grond, slaagt het niet zonder meer, maar moet de
grond eerst in een zekere toestand van werkzaaraheid worden gebracht. Dit is
duidelijk gebleken bij enkeleproefvelden, dieals mislukt moesten worden prijs
gegeven wegens te slechte groei als gevolg van te geringe voorbereiding van
de grond.
Maar ook een betere voorbereiding van de grond blijkt niet altijd voldoende f al heeft deze een goede groei van de douglas gedurende deeerste jaren
ten gevolge. Zo liggen de proefvelden in Drente op een van nature weinig
werkzame heidegrond. Door intensieve grondbewerking, gevolgd door lupinegroenbemesting is de werkzaamheid van degrond goed ingeleid,zodat de groei
van de douglasopstand aanv^nkelijk*goed was. Na verloop van 10 tot 15 jaren
i s echter de werkzaamheid van de grond dusdariig achteruit gegaan, dat een
stagnatie indegroeioptreedt. Door een bemesting met compost zijn deze proefvelden echter over deze groeistoomis heen geholpen en heeft de douglas althans tot nu toe zijn goede groei hervat.
Waarschijnlijk is dit verschijnsel te verklaren door het nog niet tot stand
komen van een gesloten voedingsstoffenkringloop als gevolg van het feit, dat
de douglas in de jeugd nog te weinig strooisel levert en bezig is een voedingsstoffenkapitaal te vorraen in het plantenlichaam. De blad- en takmassa neemt
immers in de jeugd sterker toe dan op hogere leeftijd- Ook bij opstanden
van groveden en vooral van fijnspax doet zich de raoeilijkheid van het vormen
van een gesloten voedingsstoffenkringloop voor, maar bij deze houtsoorten
blijft het strooisel in onvolledig verteerde toestand als ruwe humus op de
grond liggen, aangezien het, in tegenstelling met dat van de douglas, op onvoldoend werkzame grond moeilijk in ontbinding gaat.Ook bij de jonge douglasopstanden kan het niet tot standkomen van een gesloten kringloop tenslotte
wel een gevolg zijn van onvoldoende werkzaamheid van de grond, waarbij hier
vooral moet worden gedacht aan cheraische onwerkzaamheid, met name aan
het gemis van voldoende adsorbtievermogen.
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(1) Van de onderzochte herkorasten vertonen die uit het raeest maritieroe deel
van het verbreidingsgebied in ons land de beste resultaten.
(2) Verschillende herkorasten uit een betrekkelijk klein gebied lopen soms
sterk uiteen, zodat uitdrukkelijk gelet meet worden op de (genetische)
kwaliteit van de raoederopstand.
(3) Herkomsten van grotere hoogte dan enkele honderden meters vertonen in
ons land een belangrijk slechtere groei, evenals de herkorasten welke raeer
uit het binnenland stararaen.
(4) De wijze van aanleg heeft een sterke invloed op de resultaten. Beraesting
gevolgd door lupinevoorbouw is zeer gunstig.
(5) Snel groeiende, laat uitlopende herkorasten ondervinden van raenging of
een scherra raeer na» dan voordeel. Bij langzaam groeiende, vroeg uitlo*
pende herkorasten is dit juist andersora. Menging met ^roveden raoet in
elk geval worden ontraden.
(fl)

HOUTPRODUCTI&

De cijfers welke in dit hoofdstuk worden gebruikt zijn ontleend aan de metingen voor het opbrengst* en dunningsonderzoek, verricht op de afdeling Bos*
bedrijfsregeling van het Instituut voor Bosbouwkundig Ooderzoek van de Land*
bouwhogeschool. Vooraf zij daarora dank gebracht aan Prof.Dr J.H. BECKINGf
die raij toestond deze cijfers te gebruiken (tabel 4). Zij hebben betrekking op
die proefvelden, die door voldoende grootte en gelijkmatige bezetting en ontwikkeling voor opbrengst* en dunningsonderzoek in aanraerking kwamen. Nu
is in feite wederora een factor toegevoegd aan dit onderzoek, zodat thans in
de cijfers 'zijn vervlochten invloeden van (1) de herkorast, (2) de groeiplaats*
boniteit, (3) de wijze van aanleg, (4) de dunningsgraad en (5) verschil in leeftijd.
Daar het hier niet in de bedoeling ligt in te gaan op het dunningsonder*
zoek, zijn de cijfers van tabel 4 gemiddeld over de diverse dunningsgraden,
Hierdoor zijn de als enkele waamemingen te gebruiken rekengegevens bein*
vloed door de factor waaroverheen gemiddeld is f dus van de sluitingsgraad of
het staratal. Het verdient aanbeveling de factoren, die in sterke mate kunnen
zijn beinvloed (grondvlak, hoogte, diameter) niet te gebruiken als vergelijkingsraaatstaf. De in geringe mate aiiankelijke factoren zijn de opperhoogte
en de raassagegevens. Een vergelijking hiervan dient zoveel raogelijk bij eenzelfde leeftijd te geschieden. Alle gegevens van een bepaalde importserie zijn
daarora zoveel mogelijk geinterpoleerd op eenzelfde leeftijd* Het resultaat is
vervat in tabel 5«
De verkregen gegevens van de oudste importserie (1923) leenden zich voor
een vruchtbaarheidscorrectie (HAMMING, 1949). Voor de volgende importseries kon een dergelijke bewerking wegens het te geringe aantal herhalingen
met geschieden; men raoet de gegevens dus Kinder raeer met elkaar vergelij*
ken, waarbij men evencueel een schatting voor de raiddelbare four uit de eerste importserie kan ontlenen.
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Tabel 5' Geraiddelde waarden

e

c

I
I
I
I
I
I

1
2
3
4
5
6

25
25
25
25
25
25

10.0
14.7
13.5
12.8
13.2
11.2

89
209
154
137
156
123

4.7
12.3
15.4
10.8
13.8
8.5

3.6
8.4
6.2
5.5
6.2
4,9

II
II

2
5

25
25

13.9
12.5

156
140

15.2
9.7

6.2
5.6

III
III

2
4

25
25

11.9
11.3

118
107

13.3
9.1

4.7
4.3

IV-A
IV-A
IV-A
IV-A

1
2
4
6

25
25
25
25

10.-5
12.9
13.4
11.8

130
192
209
160

12.3
12.3
11.0
10.6

5.2
5.2
8.4
6.4

IV-B
IV-B
IV-B

2
4
6

25
25
25

11.9
12.0
10.9

171
157
124

13.2
11.8
9.2

6.8
6.3
5.0

VIII
VIII

7
3

23
23

11.6
10.4

143
104

13.0
9.3

6.2
4.5

DC

8

23

11.5

119

10.4

5.2

XII

9

23

12.5

191

11.1

8.3

nil
XIII

9
14

24
24

11.8
10.2

162
85

• •

XIV

9

23

14.1

210

20.5

9.1

XV

9

23

16.3

183

20.6

7.9

12
14

23
23

11.0
11.1

104
98

10.1
7.3

4.5

XVII
XVII

17
18

23
23

11.9
11.3

150
133

10.8
- -

6.5
5.8

XVIII

19

20

13.0

182 •

19.2

9.1

XXI
XXI
XXI
XXI
XXI

19
20
21
22
23

20
22
22
22
22

12.2
11.5
11.3
11.2
11.6

183
96
103
102
118

15.3

9.2
4.4
4.7
4.7
5.4

XXVII

35

18

9.6

114

s ••

XVI
XVI

* •»

6.7
3.5

%. o

0

• - • •
• •

6.3
101

(l)d©

opperhoogte

In tabel 6 is een overzicht gegeven van de waargenoraen en de gecorrigeerde opperhoogten van de importserie 1923 methun gemiddelden en daaraan klevende middelbare afwijkingen. De betrouwbaarheid van de onderlinge verschillen vandeze gemiddelden is door middel vaneen t-proef nagegaan.
De volgorde derherkomsten is (2), (3), (4), (5), (6), (1), waarbij de onderlinge verschillen tussen de rassen (2), (3) t (4) en (5) niet significant zijn,
evenals het onderlinge verschil tussen de rassen (6)en (1).Verschillen tussen
een van de eerste vier en een van de laatste twee rassen zijn significant
(95%)of vaak zeer significant (99%)Tabel 6' Importserie 1923: opperhoogten in mmet daarop toegepaste vruchtbaarheidscorrecties.
herkomst
per proefveldcomplex
6
1
2
3
4
5
proei>.
gem.
+a
veldcomplex
x.
waarneming
gecorrigeerd

i

10.00 14.70 13.50 12.80 13.20 11.20
10.29 13.74 13.50 13.19 12.91 11.76 12.56
12.50
12.79

II-A waarneming
gecorrigeerd

13.90
13.61

waarneming
gecorrigeerd

11.90
11.87

11.30
11.33

IV-A waarneming
gecorrigeerd

10.50 12.90
10.19 13.64

13.40
13.09

11.90
12.44

12.00
11.89

III

IV-B waarneming
gecorrigeerd
per herkomst

gem*
+a

Demiddelbare fout

•

12.44

0.30

10.70

0.30

1 « ( 11

0.21

10.90
10.47 11.27

0.25

11.80
11.67
•

9.61 13.06 12.82 12.51 12.24 11.09 11.89
0.30 0.19 0 . 4 3 0.21 0.30 0 . 2 5 | 0.10
van de enkele waarneming bedraagt 0.43 m

De volgorde der proefveldcomplexen is I, IV-A, II*A, IV~B, III* waarbij de
onderlinge verschillen tussen If IV-A en II-A niet significant zijn, evenals
het verschil tussen TV-B en in. Verschillen tussen een van de drie eerstgenoemde complexen met een van detweelaatstgenoemde zijn significant of zeer
significant.
Uit de cijfers blijkt, dat de verschillen in ontwikkeling van de opperhoogte
niet zo sprekend zijn als bij andere gegevens. Wanneer men aanneemt, dat de
bomen die de opperhoogte bepalen, de toekomstige opstand zullen vorraen, zou
men hieruit mogen verwachten, dat vele rasverschillen opden duur min of meer
zullen verdwijnen.
102

0.19

0.10

De achterstand van de oorspronkelijk met groveden gemengde en later verwaarloosde proefveldcoraplexen IV-B en III blijkt ook uit deze cijfers. De andere# drie complexen geven elkaar niet veel toe.
Tabel 7 geeft een samenvatting van de gemiddelde jaarlijkse aangroei van
de opperhoogte van alle geraeten herkorasten. De waarden voor de eerste 6 herkomsten zijn verkregen uit tabel 6; hun middelbare afwijkingen bedragen 1 tot
2 cm. De waarden voor de overige herkomsten zijn berekend uit tabel.5 door
de opperhoogjen te-delen door de leeftijd en eventueel te middelen. De middelbare fout van deze waarden kan raoeilijk worden geschat. Men heeft echter
een aanknopingspunt in het gemiddelde van herkomst (9) t waaraan een middelbare fout kleeft van bijna 5 cm (n •»4) f voor de enkele waarneming dus bijna 10 cm. De conclusie, die men uit deze cijfers mag trekken is dus beperkt.
Herkomst (19) en (9) zijn ongetwijfeld superieur; herkomst (1) en (6) zijn
vrij zeker het slechtste; van de overige herkomsten is niet met zekerheid een
rangorde aan te geven.
Tabel 7: gemiddelde jaarlijkse aanwas van de opperhoogte
herkomst
aculWaS

rangnuimner
kl&ssering biz

M

19 9 23 35 2 17 20 21 22 3 4 7 18 5 8 12 14 6 1
63 S9 53 53 52 52 52 51 51 51 .50 50 49 49 48 48 45 44 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
D D B B C C B - B B B . C C B C B B B B B

De wijzigingen in de volgorde ten opzichte van de vorige resultaten moeten als volgt worden verklaard. Herkomst (35) is boven het eikenhakhout uitgegroeid en komt nu goed op dreef. Hij was vroeger waarschijnlijk te slecht
geklasseerd. Herkomst (20) t.m. (23) zijn aangeplant op een zeer goede en een
minder goede groeiplaats. Het vroegere cijfer berustte op beide proefvelden;
het oppefhoogtecijfer alleen op het beste. Overigens moet er op worden gewezen9dat de verschillen zeer klein zijn t.o.v. de middelbare afwijkirtg, zodat aan
dehiergegeven rangorde naar de opperhoogte geen absolute waarde ma& worden
gehecht. In dat licht bezien kan aan een opschuiving van de herkomsten (4)f
(7) en (5) geen betekenis worden toegekend.
(2)do

gemiddelde

sp i l h o u t a a n w a s

Tabel 8 geeft een overzicht van de gemiddelde spilhoutaanwas van de herkomsten van importserie 1923 tnet de daarop toegepaste vruchtbaarheidscorreo
ties en de gemiddelde waarden met hun middelbare afwijkingen.
De rasverschillen (zie tabel 8) tussen (2) en (5)f (3) en (4), en (6) en (3)
zijn statistisch niet significant; die tussen (4) en (5) t (3) en (5)f (4) en (2),
en (3) en (2) bijna significant (90%); die tussen (2) en (6) significant en de
overige zeer significant.
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Tabel 8: Importserie 1923s gemiddelde spilhoutaanwas in m*/jaar/ha metdaar«
op toegepaste vruchtbaarheidsconrecties.
> ^ herkomst
1
proefveKNs^
complex
•^ N N N W
waarneming 3.6
I
gecorrigeerd 3.7

2

3

4

5

6

8.4
7.1

6.2
6.2

5.5
6.4

6.2
6.3

4.9
5.0

II-A waarneming
gecorrigeerd
waarneming
III
gecorrigeerd

6.2
6.3
4.7
4.9

4.3
4.1

5.6
5.5

per p r o e f v e l d complex
gem.
±a
5.60

0.22

'4.77

0.33

3.34

0.33
0.24

j . ymt%

waarneming
5.2
gecorrigeerd 5.1

7.7
8.5

8.4
7.7

6.4
6.4

6.95

IV-B

waarneming
gecorrigeerd

6.8
7.0

6.3
6.2

5.0
4.9

5.45

per herkomst

gem* 3.34 6.76 5.62 6.01 6.93 4.66

0.33 0.22 0.47 0 . 2 4 0.33 0.28
de middelbare afwijking van de e n k e l e i

5.22
0.12

.

0.28
0.12

vaarn<;ming bedraagt 0.47 ma

De proefveldcomplexverschillen tussen I en IV-B, en II-A en IV-B zijn sta»
tistisch niet si^iificant, die tussen II-A en I bijna, die tussen in en II-A juist
en de overige zeer significant.
Uit de gecorrigeerde gemiddelden van tabel 8 blijkt dus dat de herkomsten
(2) en (5) een ruim twee maal 20 grote productie hebben geleverd als de slechtste herkomst (1). De herkomsten (3) en (4) staan er tussen in. Herkomst (6) is
nog juist beter dan herkomst (l) f doch nog onder het gemiddelde.
In de productiecapaciteit van de groeiplaats, gecombineerd met de verschilleninaanleg,blijken ongeveer even ^ote verschillen te bestaan als tussen de herkomsten onderling. Proefveld IV-A is beter dan de iestf dan volgen
de coraplexen I, IV-B en II-A, welke onderling geen significant^ verschillen
vertonen. Complex III is duidelijk het slechtste, de groei bedraagt er ongeveer
de helft van die van IV-A.
Tabel 9 is op analoge wijze samengesteld als tabel 1. De middelbare fouten van deze getallen liggen tussen 0.22 en 0.90 ra\
Ook hier blijken de herkomsten (19) en (9) boven de andere herkomsten uit
te steken. In de volgorde is geen belangrijke wijziging gekomen. Alleen herkomst (35) is verheterd, hetgeen op biz. 103 ward verklaard.
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Tabel 9: gemiddelde spilhoutaanwas in mVj aa */ha.
herkomst

19 9
18 3 23 8
21 22 12 20 14 1
17 35 7
9.2 8.0 6.9 6.8 6.S 6 . 3 6 . 2 6.0 5.8 5.6 5.4 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4 . 4 3.9 3 . 3
aanwas
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
rangnuoner
klasaering
Tolgena b i t . 94

D D C C

(3) d e lope tide

B

C

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

spilhoutaanwas

De herkorastverschillen (zie tabel 10) tussen (3) en (6), (3) en (1), (2) en
(6), en (2) en (1) zijn zeer significant; die tussen (3) en (4), (2) en (4), en (5)
en (1) zijn significant; die tussen (3) en (5), en (5) en (6) zijn bijna en de ove*
rige niet significant. De proefveldcomplexverschillen zijn geen van alle signi*
ficant.
Herkomst (3) vertoont de grootste lopende aanwas, daarop volgen (2), (5)
en (4); de herkorasten (6) en (1) vertonen een geringe lopende aanwas.
Tabel 10: Importserie 1923? lopende spilhoutaanwas in m^/jaar/ha met daarop
toegepaste vruchtbaarheidscorrecties.

x . herkomst
proef* ^s**ss<s^
veldcomplex^"*S'*N*N^

per proefveld
1
4.7
7.5

IV-A waarneming
gecorrigeerd
IV-B waarneming
gecorrigeerd

12.3
9.5

per herkomst

gem*

±o
de middelbare fout

3

4

5

6
gem.

waarneming
gecorrigeerd
II-A waarneming
gecorrigeerd
III waarneming
gecorrigeerd
I

2
12.3
12.7
15.2
13.0
13.3
12.6
12.9
14.8
13.2
13.8

15.4
15.4

10.8
9.9

13.8
11.6
9.7
11.9

9.1
9.8
11.0
12.0
11.8
11.0

8.12 13.45 16.06 10.58 12.26
1.08 0.68 1.53 0.76 1.08

8.5
8.4

10.92

0.62

11.20

1.08

10.79

1.08

12.99

0.76

11.97

0.88

9.05 11.58
0.88 0.37

0.37

10.6
10.5
9.2
9.4

van de enkele waarneming bedrai igt ] . ! >3 m
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De proefveldcomplexverschillen lopen slechts weinig uiteen. De volgorde
is hier IV-A, IV-B, II«A, HI, I, waaruit blijkt, dat het proefveldcomplex te Gie*
ten (I) relatief is teruggevallen, doch de overige volgorde is gelijk gebleven.
Opvallend is echter. dat deze verschillen belangrijk geringer zijn dan bij de
gemiddelde aanwas. De meer uniforme behandeling der proefvelden sedert 1935
begint dus door te werken en de verschillen in groeiplaatsboniteit zijn in ster*
ke mate vertroebeld geweest door verschillen in aanleg.
Tabel 11 is op analoge wijze saraengesteld als tabel 7. De raiddelbare fouten van deze cijfers bedragen 0.68 m* voor de eerste 6 herkorasten tot ongeveer 4.5 m* voor de overige herkomsten.
Tabel 11: lopende spilhoutaanwas in mVj a a r /h& (20-tot 25-jarige leeftijd)
hcrkomst
aanwas
rangnummer
klasserinff
volgens"hi1.94

9 19
3
2
7
5
17
17.4 17.2 1 6 . 1 1 3 . 4 1 3 . 0 1 2 . 3 10.8
1 2
3
4
5
6
7
D

D

B

C

C

C

C

4
12
8
6
1
14
10.6 1 0 . 1 9 . 3 9 . 0 8 . 1 7 . 3
8
9
10 11 12 13
C

B

B

B

B

Opgenierkt dient te worden, dat herkomst (9) hier waarschijnlijk iets te
hoog staat geklasseerd, omdat van het minder goede proefveld XIII de lopende
aanwas nog niet bekend is. Uit de cijfers blijkt echter, dat in de xangorde der
herkomsten nog niet veel verandering is gekomen. Verrassend lijkt de groeiverbetering van herkomst (3). welke echter alleen is gebaseerd op de waarne*
raing aan een enkel proefveld. De slechte plaats,die deze herkomst in de klas«
sering op biz. 94 toekwam berust grotendeels op de slechte resultaten op de
proefveldcomplexen V*Af V»B en VI. Wanneer deze waarnemingen buiten be*
schouwing waren gelaten, zou deze herkomst ook toen in klasse C zijn ondergebracht.
Concfuslesi

(1) In de volgorde der verschillende herkomsten is tot 25-jarige leeftijd ten
hoogste een incidentele wijziging gekomen*
(2) De uniforme behandeling der proefvelden uit zich in een geringerworden der
prQefveldcomplexverschillen. Deherkomstverschillen blijven duidelijk in de
gemiddelde en de lopende aanwas. doch zijn in de opperhoogte minder duidelijk.
(3) De beste herkomsten (9) en (19) presterea het dubbele van de slechtste.
De eerste zijn uitgesproken maritiem; de slechte herkomsten meest continentaal.
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(C)AANTASTINGEN
(a) vorstbeschadiging;

hmt tlfdstlp

van

ultlopcn

Vorstbeschadiging kan op verschillende tijdstippen plaats vinden.
(1) Zeer vroeg invallende vorst beschadigt de loten van het lopende jaar, die
nog niet voldoende verhout zijn; hoewel de bomen er niet door worden gedoodf
kan deze beschadiging toch ernstig zijn.
Opvallend is, wat KANZOW (1937) opmerkt, dat in Duitsland de meeste herkorasten uk het continental deel van het verspreidingsgebied last hebben van
najaarsvorst, terwijl HOLM (1940)meedeelt,dat continentale rassen hun groeiperiode in Denemarken eerder afsluiten dan de maritieme.
In het midden latende, dat de waarnemingen van KANZOW en van HOLM
zijn verricht aan een te klein aantal bomen, waafdoor het toeval een grote invloedkrijgt, kunnen de genoemde verschijnselen als volgt worden verklaard.
Het importgebied van KANZOW is Eberswalde, waar het klimaat reeds een
sterk continentale inslag heeft; de waarnemingen van HOLM daarentegen hebben betrekking op Denemarken, waar het klimaat meer maridem is. Hier spelen
dus niet alleen de herkomstverschillen een rol, maar ook die van het importgebied. Hieruit blijkt hoe voorzichtig men moet zijn met het trekken van algeraene conclusies. ;Het is zeer wel mogelijk, dat zelfs in ons kleine land nog
verschillende klimatologische gebieden zijn te onderscheiden.
Hoewel het tijdstip waarop de bomen hun vegetatieperiode hebben afgesloten van veel belang is9 is dit moeilijk vast te stellen. De douglas vormt vaak
St.Jansloten en hierin kan een middel liggen om dit tijdstip relatief te bepalen. Een onderzoek wordt in deze richting uitgevoerd.
(2) In de tweede plaats kan de vorst in de winter zo streng zijn, dat de bomen
geheel of gedeeltelijk doodvriezen. Dit komt in ons land bij de douglas practisch niet voor. Alleen randbomen hebben wel eens van te lage wintertemperatuur te lijden.
(3) In de derde plaats kan de douglas ernstig worden beschadigd door nachtvorst in het voorjaar. Deze wijze van vorstbeschadiging is de ernstigste, althans de meest opvallende. De douglas die uit een gebied starat, waar na de
winterrust geen nachtvorst meer optreedt (continentaal klimaat) zal in ons
klimaat met relatief hoge voorjaarstemperatuur vroeg ontluiken en de kans lopen door latere nachtvorst te worden overvallen. Hkrdoor kan zelfs tot in Juni
het tere, jonge lot worden beschadigd.
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Bij zware nachtvorst worden de knoppen wel beschadigd, doch ze kunnen
zich daarna meestal nog strekken. De jonge naalden blijken dan iets bruin
aangelopen. Reeds uitgelopen knoppen daarentegen kunnen ernstig worden beschadigd f ze herstellen zich echter in de regel wel weer t doch de naalden
blijven sporen van de beschadiging dragen. Soms valt een aantal er van af.
Bij zeer zware nachtvorst vriezen de knoppen dood en reeds gevormde loten herstellen zich niet.
In de lente van 1943 en 1944 werd een serie waarnemingen verricht in verband met de nachtvorstbeschadiging. Aangezien het gevaar voor beschadiging door nachtvorst groter is naarmate de bomen in het voorjaar eerder beginnen uit te lopen, werd een maat gezocht ora het relatieve tijdstip van uitlopen te kunnen vergelijken. Hiertoe werd van 100 bomen van elk proefveld
waargenomen hoever het uitlopen op bepaalde tijdstippen was voortgeschre*
den*
0 punten werden toegekend aan bomen, indien er nog geen werking in de knoppen was waar te nemen;
1 punt werd toegekend wanneer van een boom de knoppen begonnen te zwellen;
2 punten werden toegekend wanneerdenaalden zichtbaar werden en een z.g.n.
scheerkwastje hadden gevormd;
3 punten werden toegekend indien de loten bezig waren zich volledig te strekken.
Door optelling van de toegekende punten werd voor iedere herkomst en
voor elke waarneming een getal verkregen, gelegen tussen 0 en 300, dat de
stand van het uitlopen en hiermede het gevaar voor nachtvorstbeschadiging
weergeeft.
Bovendien werd het aantal bomen geteld die reeds van nachtvorst hadden
geleden.
Uit de tabel 12 blijkt, dat de meeste herkomsten de groei reeds vroeg beginnen (getal 100); in het noorden (Gieten) was deze phase reeds bij de eerste waarnemingen, respectievelijk op 22 en 27 April bereikt.
Het tijdstip van het openbarsten der knoppen (getal 200) loopt voor de
verschillende herkomsten echter uiteen en ligt over het algemeen veel later,
terwijl dat van het strekken der loten (getal 300) kort na de 2 e phase valtBij de opnamen werd de indruk verkregen, dat de laatste phase in tegenstelling met de beide eerste, sterk wordt beinvloed door de neerslag,
Ora het verloop vanhet ontluikingsproces na tegaan werden de cijfers voor
alle waarnemingen voor Gieten grafisch uitgezet. Uit deze grafiek bleek, dat
de herkomsten naar de tijd van uitlopen in vier groepen kunnen worden onderscheiden, en wel:
Groep IA, waarbij dit proces vroeg begint en snel verloopt;
Groep IB, waarbij het proces laat begint, aanvankelijk snel doch later langzaam verloopt,
Groep II, waarbij het verloop langzamer is;
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Tab el 12: Verloop van het ontluiken; nachtvorstschade.

her*
komst
nummer
1944

i

Ve1uwe

Gieten
uitlopen

5-5

12-5

12-5

143

136
126
149
156

3

160
156
192
166
243
137

2
1
10

13-5

13-5
3

11

148

154 208

12
13
14
15

101
107

106 167
109 159

€%€%

dLm*

23

104
130
140
156
115
102

22-4 29-4
103 109
106 110
103 113
124 155
1 n,n
119
119 145
122 142
«1 **

26
27
28
29
30
31
32
oo
o*

uit- vorstlopen besch.

5-5

x4**«

17
18
19
20
21

vorst- uit- vorstbesch. lopen besch.

27-4 29-4 3-5 19-5 19-5
117
100
120
129
120
108
100

2
3
4
5
6
9
10

Bra bant
-

111
102
131
118
115
120
114
112
100

li*u
XU£*

171
206
138
159

214
190
225
241
277
198
195

•
-

3
1
1

1
-

-

1
62

178
203

-

20
9

3-5 18-5 18-5
134 194
1
138 199 22
122 148
1
213 287 34
197 256 27
200 276 37
209 282 32

29-4 3-5 19-5 19-5
118 131 195 47
110 117 207 27
147 207 265 36
121 153 mXtm
69
•
119 142 £*&£* 63
124 155 178 27
114 125 181 59
115 134 198 83
100 122 153 33

106
124
106
124
134
134
114

••

-

4-5

205
184
203
189

211
159
217
200
198
227

-

2
-

-
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•

^

1

A

250
/

^y^U

/

200

J

/
/

f

•

*

*

IB

150

in

f^^^

100

50

2
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H
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Figuut 2: Verloop van bet ontluiken.
Groep IH t waarvan het verloop zeer langzaam plaats vindt, zodat het openbarsten der knoppen en het strekken van de loten laat geschieden.
Op de grafiek 2 is voor elke groep het kenraerkende verloop voor een her*
korast aangegeven. Op de abcis is de tijd voor het uitlopen uitgezet en op de
ordinaat de som van het aantal punten voor het uitlopen van 100 bomen van de
betrokken herkomst.
Tot $roep IA, de vroege uitlopers, behoren de herkomsten:
(4) Craigellachie (20) Ryderwood
(22) St. Hellens (28) McCormick
(5) Shuswap Lake (21) Toutle River (23) Spirit Lake
Tot groep IB, de aanvankelijk snel, doch daarna langzaam uitlopende herkomsten behoren:
(9) ChiUiwack
(11)Golden
(13)Chu-Chua (14)Salmon Arm.
Tot ^ o e p D, de matig vroege, behoren de herkomsten:
(1) N.O. Washington (18) Columbia (30)South Fork (34) Skamania
(3) Duncan Station (27) Stella-1 (3DVernon
(32) Stella-II
(6) Louis Creek
(29) Skamokawa(33)Klickitat
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Tot |^oep HI, de late uitlopers, behoren de herkorasten;
(2) Midden Washington (17)N.F. Oregon (19)Pacific Coast (26)Everett
Aan deze indeling raoet men echter geen al te grote waarde hechten, om»
dat klaarblijkelijk ook de groeiplaatsverschillen en de leeftijd van invloed
zijn op het verloop van het uitlopen. Het is b.v. zeer opvallend, dat complex
XIII C9)f (11), (13) en (14), geheel tot groep IB behoort, en geen andere herkomsten hiertoe behoren*
De opvallende knik in de kromrae heeft als waarschijnlijke oorzaak dat
het aanvankelijk snelle uitlopen door een strenge nachtvorst werd vertraagd.
Daarora zijn de herkomsten van deze groep samengevat tot groep IB, met uitzondering van (9), Chilliwack, die in groep II terecht komt.
Dat ook de leeftijd (of misschien beter de hoogte) van invloed is, blijkt
uit het feit, dat de jongste opstanden meer naar groep I neigen, terwijl de
oudere meer in groep II vailen. Het lijkt alsof bomen, die geregeld van nachtvorst te lijden hebben, steeds vroeger in het voorjaar gaan uitlopen, een verschijnsel, dat ook is geconstateerd als gevolg van de Rhabdocline-aantasting.Hiertoe zijn dezeonderzoekingen echterniettoereikend. Eerst een nauw*
keurig langdurig onderzoek zal hierover uitsluitsel kunnen geven.
Uit de grafiek blijkt verder dat er verband bestaat tussen het uitlopen en
de nachtvorstschade. Wanneer b.v. op 29 April een hevige nachtvorst was
opgetreden, dan zouden de herkomsten uit groep IA voor de helft door nachtvorst zijn beschadigd, terwijl het percentage bij groep HI en IB ten hoogste
10% zou bedragen. Wanneer er echter pas op 3 Mei een flinke nachtvorst optreedt, dan zullen de herkomsten van groep IA en IB sterker worden aangetast
dan die nit groep II en III. We zien dus, dat het steile verloop van IB een verwisseling in de volgorde van gevoeligheid voor nachtvorst veroorzaakt. Dit
zal dan ook waarschijnlijk wel de belangrijkste oorzaak zijn van het feit, dat
de cijfers voor het uitlopen niet geheel parallel lopen met die voor de nachtvorstbeschadiging.
Wanneer we de continentaliteit en de hoogteligging van de plaats van herkomst der verschillende rassen inverband brengen met het uitlopen, dan blijkt
duidelijk, dat naar mate het herkorastgebied hoger of meer landinwaarts is
geiegen, de faerkomst vroeger uitloopt, dus naar type I neigt. Maritieme herkomsten- lopen laat uit. De meest maritieme herkomst(19) is 1$£ maand later
dan herkomsten (4) en (5) uit Brits-CoLumbie.
In tabel 13 is verder een vergelijking gemaakt tussen de hoogtegroei en
het tijdstip van uitlopen voor de herkomsten van import 1928, complex XXI te
Gieten. Voorts is hier vermeld hoeveel bomen er waren van elke klasse van
uitlopen. Wezien hieruit het volgende.
Er is een zeer duidelijk verband tussen het tijdstip van uitlopen en de
hoogtegroei* Evenzo tussen de vorstbeschadiging en het tijdstip van uitlopen.
Het.gpnte '-versdiil in groeikracht is, in verband met het zojuist genoerade
vewchljnscl, oorzaak, dat er rassen zijn, die zeer snel boven de vorstzone
uitgroeien, terwijl de rassen, die vroeg uitlopen voortdurend bltjven sukke111
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Tabel 13: Invloedvanhettijdstip
herkomst
no.
19
20
21
22
23

hoogte
boven
zee
m

gem.
hoogte
m

0
100
300
500
1000

5.79
3.67
3.90
3.89
4.03

uitlopen3-5-'43
1

*

van ontluikeri.

2

3

totaal

vorstbeschadigingin

Bhabdocline
in%

%

88
19
29
22
14

8
49
51
56
63

4
32
20
22
23

125
213
191
200
209

1
34
27
37
32

•

23
24
-

10

len. Hierdoor worden de verschillen vooral in de jeugd sterk geaccentrueerd.
Ook SCHENCK deelt ons in een brief mede, dat in Oregon en Washington
jonge douglasopstanderi ernstig hebben te lijden van nachtvorst. Ze groeien
er echter volledig doorheen, en een diskwalificerende factor behoeft de gevoeligheid voor nachtvorst volgens hem niet te zijn.
Volgens mijn mening is de voorjaarsnachtvorst en het tijdstip van uitlopen een van de belangrijkste factorerVwaaropbij het herkomstenonderzoek van
de douglas moet worden gelet.pe reactie.van de douglas op het temperatuursverloopinhet voorjaar is beslissend voor zijn snelle ontwikkeling in de jeugd
alsmede voor zijn praedispositie ten opzichte van ziekten. Voor ons klimaat
zijn in dit verband herkomsten uit het kustgebied het meest geschikt.
Volgens Amerikaanse proeven lopen Amerikaanse herkomsten,die in een
maritiem klimaat worden gebracht en afkorastig zijn uit streken met hoge tern*
peratureninhet voorjaar, zowei overdag als *s nachts, het vroegst uit. Daarop
volgendeherkomsten uit streken,waar deze temperaturen laag zijn. Het laatst
komen de herkomsten uit streken waar het in het voorjaar overdag warm en
*s nachts koud i s . Door natuurlijk selectie zijn dus in het laatste geval de
vroejje uitlopers verdwenen.
Voor de herkomsten, welke in ons land bij de proeven zijn gebruikt, is
een en ander niet na te gaan. Daar ons voorjaar echter is gekenmerkt door
koude nachten* zijn de resultaten van deze -Amerikaanse proeven ook voor ons
land van belang. Ook in ons land zalmen bij voortzetting van het herkomstenonderzoek hiermede rekening moeten houden t
(b) Rhabdocllrr

Pseuc/ofsugoe SYDOW

Rhabdocline Pseudotsugae SYDOWis een ascomyceet die de naalden aantast. Deze zwam is onderzocht door VAN VLOTEN (1930). De ascosporeo
infecteren de jonge naalden. In de loop van de eerste winter krijgeri 4em
naalden bruine vlekken; hierop ontstaan in het volgend voorjaar de apotbecia.
In het begin van him tweede vegetatieperiode vallen de naalden af.
Gezonde naalden daarentegen blijven 5 jaar en langer aan de tak zitten. Al112

leen zeer jonge naalden worden geinfecteerd en de verspreiding van de zwam
treedt vooral na regen op wanneer de apothecia voldoende vocht hebben op*
genomen om op te zwellen.
Het is voor dit onderzoek gemakkelijk de vatbaarheid van de douglas voor
Rhabdocline afhankelijk te stellen van twee groepen factoren, te weten (1)
resistentiefactoren en (2) immuniteitsfactoren.
1. Resistentiefactoren
Wanneer het uitlopen van de douglas ongeveer tegelijk plaats heeft met
het barsten van de apothecia van de Rhabdocline, dan isde kansop infectie
buitengewoon groot. Volgens LIESE (1932/36) is het in hoofdzaak deze factor,
die de gevoeligheid van de douglas voor deze zwam bepaalt.
VAN VLOTEN vond echter, dat de zwam sporen kan produceren van be«
gin Mei tot in de tweede helft van Juni, een tijdsbestek dus t waarin alle dou«
glasherkomsten zijn uitgelopen. VAN VLOTEN is het dus nietgeheel eensmet
LlESE. Wij komen hierop straks terug.
2. Immuniteitsfactoren
Deze factoren, Hie samenhangen met de reactie van de plant op de bin*
nengedrongen ziekte, zijn van geheel anderef zuiver physiologische aard.
Het bestaan van dergelijke factoren bij de douglas blijkt al uit het feit dat
binnen eenzelfde herkomst boraen voorkomenf welke onder gelijke omstandigheden gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet worden aangetast. De immuniteit
i s echter verschillend. VAN VLOTEN onderscheidt 5 *reactietypen* analoog
aan de roest op granen, waarfai) 0 ** immuun en 4 zeer vatbaar is.
Mettode van onderzoek
Bij de normale opnamen 4 e r proefvelden werd van elke boom genoteerd of
deze was aangetast of niet. De grens werd ongeveer genomen bij 1 van de
schaal van VAN VLOTEN, doch schommelde iets met de steeds wisselende
waarnemer. We krijgen zodoende het cijfer uit tabel 14 op biz. 114, kolom
2, 3 en 4, welke resp. gelden voor T>um Drente, Vel.«« de Veluwe en N.Br. •
NoorbVBrabant.
Statistisch zijn deze cijfers niet absoluut betrouwbaar. In de eerste plaats
hebben de opnamen niet altijd plaats op het gunstigste tijdstip, verder is het
in de korte beschikbare tijd niet altijd mogelijk met zekerheid uit te raaken
of een plant al dan niet ziek i s .
In het voorjaar van 1943 ©»v« werden nog aanvullende bepalingen verricht
door van elk proefveld ongeveer 100 bomen door dezelfde waarneraers nauw«
keurig op te nemen. De aantasting werd in vier klassen ingedeeld:
0 niet of niet zichtbaar aangetast;
1 zwak aangetast, enige geelkleurig, enige necrotische vlekjes, de naalden
vallen niet af (ongeveer de klassen 0 en 1 van VAN VLOTEN;
2 matig aangetast, duidelijke geelkleuring,velenecrotischevlekjes, dieechter
nog duidelijk afzonderlijk staan (ongeveer de klasse 2 van VAN VLOTEN),
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Take114: Aantasting door Rhabdocline
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3 sterk aangetast, het grootste deel der naalden is necrotisch verkleurd, de
naalden vallen af (ongeveer klassen 3 en 4 van VAN VLOTEN).
De resultaten zijn samengevat in tabel 14, kolom 5 t/m 13* 2 e zijn wederom gesplitst voor de drie hoofdgebieden Drente, Veluwe en Noord-Brabant.
In kolom 5 t 6 en 7 zijn de percentages van de aantasting vermeld, ongeacht
de graad van aantasting, en in kolom 8, 9 en 10 zijn de totale somraen gegc
ven van de punten, die voor Rhabdocline werden toegekend aan honderd bo-,
men. Uit deze en de voorgaande cijfers is tenslotte de graad van aantasting
berekend van de zieke bomen (kolom 11, 12 en 13). Deze graad van aantasting loopt dus van 1 tot 3 en dit cijfer is van belang om twee opstanden te
kunnen vergelijken, die een gelijk aantastingspercentage vertonen, zoals b.v.
de herkomsten (23) en (25) op de Veluwe. Beide herkomsten zijn voor 16%
aangetast, doch (23) kreeg 31 punten tegen (25) slechts 18, zodat de graad
van aantasting resp. bedraagt 1.9 en 1.1. Bij (25) zijn de naalden gemiddeld
zwak aangetast en ze vallen niet af. 3ij (23) daarentegen zijn de naalden duidelijk geel gekleurd en vallen er vele af.
In het algemeen gaf deze opnarae een wat hoger percentage aangetaste
bomen dan de gewone opnamen, hetgeen verklaarbaar is 1. doordat het tijdstip voor de opnamen bij uitstek gunstig en2.omdat de schaal iets anders was,
waardoor grensgevallen bij de normale opnamen niet werden meegerekend.
In overeenstemming met VAN VLOTEN (1930) werd geconstateerd, dat de
sporen van Rhabdocline geproduceerd worden gedurende detijd waarin de meesTabel 15:Verband tussen het tijdstip van uitlopen en de Rabdocline-aantasting
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te herkomsten zijn uitgelopen. Het is evenwel mogelijk, dat op een vroeger
tijdstip de bomen minder resistent zijn of de zwam virulenter is, zodat de
kans op aantasting dan groter is, Gaan we echter binnen een bepaalde herkomst het verband tussen het tijdstip van uitlopen en de aantasting door Rhabdocline na, dan kunnen we de cijfers rangschikken als in tabel 15 is aangegeven.
Voor de herkomsten (1), (2) en (6) is berekend hoe ^ o o t de percentages
van Rhabdocline-aantasting in de verschillende klassen van uitlopen zijn.
Eveneens zijn de percentages berekend der verschillende uitloopstadia binnen elke aantastingsklasse van Rhabdocline. De andere herkomsten geven
gelijksoortige verdelingen.
We zien hieruit, dat bij (1) de theorie van LlESE (1935, 1936) enigermate
wordt bevestigd, omdat de maxima ongeveer zijn gerangschikt volgens de diagonaal R « 0, U « 1naar R «•3, U = 3, dat wil dus zeggen dat de late uitlopers
minder sterk zijn aangetast dan de vroege. In de volgende afdeling (% U in de
R-klassen) komt de theorie van LlESE echter weer niet uit, omdat hier het
hoogste aantastingspercentage wordt gevonden in de klasse U * 2 . 3ij (<S)wordt
de theorie van LlESE ook niet bevestigd, terwijl men ook bij (2) een aantasting door Rhabdocline zou raoeten verwachten omdat er hier verschillende bomen zijn, die vroeg genoeg uitlopen ora aangetast te kunnen worden.
Conclusies:
(l)Er is een aanwijzing, dat noordelijke herkomsten iets gevoeliger zijn dan
zuidelijke* Het materiaal is echter te eenvormig. Waren er b.v. een groot
aantalglauca's indeze proef opgenomenf dan zou de combinatie Noord-Zuid
waarschijnlijk juist een tegengesteld beeld te zien geven, imraers toch de
zuidelijke Colorado-douglas is zeer gevoelig.
(2) Continentale herkomsten zijn duidelijk gevoeliger dan maritieme.
(3) De hoogteligging van het herkorastgebied correleert niet duidelijk met de
gevoeligheid voor Rhabdocline. De herkomsten van boven 1000 m boven
zee zijn algeraeen aangetast.
(4) Noordelijke en tevens continentale herkomsten zijn veel gevoeliger dan
zuidelijke en tevens maritieme.
(5) Continentale herkomstenj welke tevens van grotere hoogte stammen, zijn
duidelijk gevoeliger dan maritieme van zeeniveau.
(6) De aantasting is op de Veluwe iets algemener en iets ernstiger dan in
Drente en in Noord-Brabant.
(7) Het aantastingspercentage neemt toe met de leeftijd, de aantastingsgraad
niet*
(8) De waarneraingen van LlESE zijn niet volledig geweest en de conclusies
welke hij heeft getrokken missen voldoende grond, Er bestaat een verband
tussen de continentaliteit en het tijdstip van uitlopen. Ook bestaat er een
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verband tussen de continentaliteit en de gevoeligheid ten opzichte van
Rhabdocline,"doch dat wil niet zeggen, dat er direct verband bestaat tussen het tijdstip van uitlopen en de gevoeligheid voor Rhabdocline. Deze
gevoeligheid wordt m.i. alleen bepaald door de immuniteit van de soort en
de virulentie van de zwam. Wei biedt het tijdstip van uitlopen een hulpmiddel om van de vatbaarheid van het ras te schatten, het verband tussen deze
twee verschijnselen is echter indirect.
(c) Phomopsts

Pseudotsugae

WILSON

Een van de belangrijkste ziekten van de'douglasspar wordt veroorzaakt
door een fungus imperfectus uit de familie der Sphaeroidaceae. Deze zwam
tast de bast en het cambium aan. De levenswijze van deze zwam is als volgt.
In de zomer worden pycnosporen gevormd, welke door de wind worden verbreid en de bast van de douglas infecteren. In de hierop volgende winter
vormt zich een mycelium in het levende deel van de bast, dit houdt op in het
voorjaar en er vormt zich een laagje periderm tussen aangetast en gezond
weefsel, waarna het aangetaste weefsel afsterft. Vervolgens gaat de zwam
over tot fructificatie. In de zomer zijn de pycniden rijp.
De factoren, die invloed hebben op de mate van aantasting, kunnen weer
worden onderscheiden in resistentiefactoren en immuniteitsfactoren.
1. Resistentiefactoren
Het is voor de kiembuis van de zwam niet mogelijk door het periderm van
de bast heen te dringen. De infectie heeft daarom alleen plaats via een wond
of daar waar nog geen periderm is gevormd, dus aan de groeiende toppen van
hoofdscheut en zijtakken.
Wanneer de infectie plaats heeft via een zijtak of de hoofdscheut, groeit
de zwam aanvankelijk totde herfst omlaag totdat de hoofdstam is bereikt. Dan
breidt het'mycelium zich hierin naar alle richtingen uit.Bij infectie door wonden begint de uitbreiding direct op de hoofdstam.
Wanneer de uitbreiding zodanig is, dat deze de stain (zijtak) geheel omsluit,
gaat de boom (zijtak) meestal binnen enkele jaren dood. Doordat voedsel in
de stam is opgeslagen, en de watertoevoer niet ernstig is belemmerd, groeit
de boom boven de aangetaste plak aanvankelijk nog wel door, onder deze plek
natuurlijk ook, doch op de plek zelve is het cambium gedood. We krijgen daardooreenvoordeze ziekte typische vernauwing in de stam( w insnoeringsziekte*).
Volgens WILSON (1925) vindt de aantasting via een groeitop alleen plaats
tot een maximum leeftijd van het betrokken stamdeel van ongeveer 10 jaar. Dit
komt met eigen waaraemingen goed overeen. De aantasting via een wond kan
natuurlijk op elke leeftijd plaats vinden. Deze wonden kunnen worden veroorzaakt door schorskevers, knagerij door wild, e.d.
Vootal de j^ote dennensmrittor vreet graag van de douglas en is aanlei*
ding van talrijke grpte en kleine wonden op de bast, welke een invalspoort
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wofdcn voor Phomopsis. Duidelijk toont dit her proefveldcomplex XXV Garderen, waar de douglms onder groveden is aangeplant.
Ook bij het verplanten kunnen allicht verwondingen ontstaan, waarschijnlijk zijn de in somraige gevallen zeer hoge percentages uitvallers voor een
groot deel te wijten aan Phomopsis-infectie.
Voorts wordt ook hagel genoemd als een belangrijke oorzaak voor verwondingen, die Phomopsisbeschadiging mogelijk maken, terwijl DAY (1928)
de nadnik legt op vorst als oorzaak*
2. Immuniteitsfactoren
De immumteit van de douglas voor deze zwam is zeer moeilijk te beoordelen. Het ligt voor de hand9 dat verzwakking van de planten door verplantingf ^"ote droogte, slechte toestand van de grond, het optreden van zeer veel
wolluis, nachtvorstbeschadiging, e.d. de vatbaarheid van de plant zullen verhogen. Het schijnt dat de gevoeligheid voor deze zwam niet zozeer afhangt
van de immuniteit van het ras dan wel van de praedispositie der bomen. Toch
zal de douglas in dit opzicht wel verschillende biotypen vertonen, hierover
kunnen echter alleen infectieproeven uitsluitsel geven.
Vaak worden. vooral in de kwekerij, aantastingen van Phomopsis aangezien voor vorstschade; in het algemeen geldt dit ook voor het afsterven van
toppen. Men lette er dus opf of het afsterven van een top aan Phomopsis dan
wel aan vorstbeschadiging is te wijten.
Phomopsis kan een ernstige ziekte van de douglaszijn. Door het afsterven van de top,soms over een grote lengte, krijgenwe een sterk verrainderde
aanwas zowel in de hoogte als in massa, terwijl detechnische kwaliteit van
het hout eveneens wordt verminderd.' Meestal lijktde aantastirig erger dan
zij is. Ook blijven er gewoonlijk voldoende onaangetaste bomen over om als
toekomstbomen tekunnen dienen§ verder kan de krachtige groei van de douglas
de schade enigerroate opheffen. Debomen bezitten namelijk in zofn geval een,
naar verhouding tot de kroon, zeer groot wortelstelsel, waardoor de lengte
vande jaarscheutenin de eerste tijd na de aantasting vaak abnormaal groot i s .
Werktvijze bij bet onderbavige onderzoek
Bij de normale 5*jaarlijkse opnamen werd van elke boom genoteerd of deze aangetast is of was geweest. In zekere zin kan het aantastingspercentage
door Phomopsis hierdoor alleen stijgen. Het is echter mogelijk, dat het ook
weer daalt, omdat het ziektebeeld door het grote regeneratievermogen van de
douglas volledig kan vergroeien.
Het cijfer, dat bij de normale opnamen werd verkregen, kon niet geheel
bevredigend worden geacht, om redenen die bij Rhabdoclineaantasting reeds
werden verraeld.Het kan b.v. voorkomen, dat tweepercelen beide voor75%zijn
aangetast, docbdat de graad van aantasting in het ene geval veel emstiger is
dan in het andere. Daarom is ook hier getracht de verschillende graden van
aantasting als volgt te onderscheiden:
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0 niet aangetast;
1 aantasting zeer oppervlakkig op de bast, het cambium wordt niet of nauwelijks bereikt;
3 takjes dunner dan x/i cm sterven af, de zwam bereikt de hoofdstam echter
niet;
6 dikkere zijtakken en het toplot sterven af, de zwambereikt,viadedunnere
zijtakjes, de hoofdstam en vorrat hier een aantastingsplek van enige cm
in doorsnede;
10 er zijn zeer grote aantastingsplekken opdestain,waardoordeze soms wordt
afgesnoerd en afsterft.
De cijfers werden volgens deze schaal gekozen en niet normaal 0, l t .
2, 3 en 4 omdat op deze wijze de ernstige aantastingen een groter gewicht
krijgen hetgeen meer in overeenstemming is met de door de aantastingen respectievelijk bewerkte gevolgen. Precies zoals voor Rhabdocline is gedaan,
werden ook hier voor telkens 100 bomen van elke herkomst de toegekende
punten opgeteld en gedeeld door het aantal aangetaste bomen. Op deze wijze
werd een cijfer verkregen dat wisselt van 1 tot 10 en dat een maat is voor de
graad van de gemiddelde aantasting,
De verkregen cijfers zijn gegroepeerd in tabel 16 op biz, 120, op dezelfde wijze als voor Rhabdocline.
Conclusies:
(1) Allereerst valt op, dat verschillende proefvelden voor 100% zijn aangetast, zoals dit ook voor Engeland door WILSON veelvuldig werd geconstateerd. Totdusveris de douglaser echter altijd goed doorheen gegroeid.
De zwam zit alleen in de bovenste 10 jaarloten en de boom komt, dank zij
zijn enorme groeikracht, ondanks herhaaldterugzettendoorPhornopsis, toch
goed onihoog.
In dit verband kan worden opgemerkt, dat de oudere douglas in de hout«
vesterij Breda steeds meer ooievaarsnesten gingen vormen als gevolg van
het herhaaldelijk afsterven van het toplot tengevolge van Phomopsis. Mo»
gelijk gaat de groeikracht van de douglas op een bepaalde leeftijd, of bij
het bereiken van een bepaalde hoogte in ons land zodanig achteruit, dat
de hoogtegroei volledig wordtte nietgedaan door de werking van de zwam.
Ook kan het zijn, dat de laatste jaren gunstig voor de ontwikkeling van
de zwam zijn geweest en dat we dus met een tijdelijk verschijnsel hebben
te maken. Het waarschijnlijkst is echter, dat de orastandigheden voor de
douglas geleidelijk ongunstig worden, zodra de top te ver boven de omgeving gaat uitsteken en vaker door wind beschadigd wordt. Zodoende kan de
zwam gemakkelijker zijn schadelijke werking uitoefenen. In het laatste
geval is dus geen voortgang van de hoogtegroei van de douglas meer te
verwachten tenzij de omgeving zelf ook omhoog komt.
(2) De cijfers van de nauwkeurige opnaraen liggen alien belangrijk hoger dan
van de 5*j«arlijkse opnamen, hetgeen vooral daardoor komt, dat bij de
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normale opnamen de ^ e n s tussen wel en niet aangetast ongeveer bij 3
van de schaal van de nauwkeurige waarneraingen ligt.
(3) Het blijkt, dat de aantasting door deze zwam niet alleen afhankelijk is
van rasverschillen, doch ook van groeiplaatsverschillen. Er zijn proefveidcomplexen, welke als geheel belangrijk ernstiger of minder ernstig
zijn aangetast dan norraaal. Vooral in Brabant is de aantasting ernstiger
dan op de Veluwe en in Drente, hoewel ook complex XVIII Garderen zeer
ernstig is aangetast.
(4) Maritieme herkomsten zijn niet zo zeer veelvuldiger als wel in ernstiger
graad door Phomopsis aangetast; ze groeien er echter beter doorheen.
(5) Er is geen herkomst onaangetast en er is weinig verband tussen het herkomstgebied en de aantasting. .
(d) Phaeocryptopus
RHODE

Goeumann// (RHODE)

PET.

(1938) (Admlopus

Gaeumannll

(1937))

In 1945 werd in ons land voor het eerst melding geraaakt van een zeer gevaarlijke ziekte van de douglas, namelijk het Zwitserse douglasschot,Pbaeo*
cryptopus gaeumanni (Ascomycetes, Pyrenomycetes) (zie VAN VLOTEN 193®.
Deze ziekte is het eerse (in Europa) in Zwkserland (1925) waargenomen
en vervolgens ook in Zuid-Duitslar>d (193Dt Engeland (1928), Denemarken
(1941).en n* 1945 ook in Nederland.
Volgens RHODE (1937 en 1938) stuiven de sporen in Mei en Juni en infecteren zij de jonge naalden, en waarschijnlijk ook de oudere. Perithecia
ontstaan in de naalden en volgroeien in de nawinter in de huidmondjes. De
asci worden in begin Mei gevormd en de sporen beginnen ongeveer 14 dagen
later te stuiven.
Na de lozing van de eerste sporen blijven de meeste naalden nog een of
meer jaren aan de boom zitten en produceren lian in de volgende.jaren voor
een tweecle, eventueel derde maal sporen, totdat :ze tenslotte afvallen. Daar
de apengeborsten perithecia blijven zitten, vertonen de naalden in een gevorderd stadium van aantasting twee rijen zwarte stippellijittjes aan de onderzijde, bestaande uit perithecia van allerlei leeftijcL Aan de aanwezigheid van
deze perithecien is deze ziekte met zekerheid te herkennen.
De naaldvai is z»er onregelmatig, soms geschiedt het in de herfst, direct
nadat de naalden tjqn aangetast, soms in het volgend voorjaar, maar gewoon*
lijk pas na twee of drie jaar, zodat de besmetting van de eenjarige naalden
zich over enkele seizoenen kan'uitstrekken. Deze verschillen zijn voor verschillende bomen vaak constant, en RHDDE onderscheidt daarom verschillende reactietypen van de douglas. De verklewing van de naalden is ook
wisselend.
Afscheiding van was gedurende het uitbreken van de eerste perithecia
geeft de naalden eerst een ^oener voorkomen. De werkelijke verkleuring begint pas~na de eerste sporenvorming, de naalden worden dan wat geler, maar
blijven overwegend groen totdat ze bruin verkleuren en afvallen. Het verlies
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van naalden geeft aanvankelijk een belangrijk aanwasverlies en als dit groot
is, sterft de boom af of hij wordt aangetast door verschillende zwammen.
RHODE'S reactietypen doen vermoeden dat verschillende bomen andere
op de zwam reageren, maar tot dusver schijnen alle rassen door de zwam te
worden aangetast, onverschillig ras of leeftijd. Tot dusver schijnt het dat de
groene vorm van de douglas het minste gevaar loopt, dank zij zijn enorme
groeikracht en grote naaldproductie. Uit onderzoekingen is voorts gebleken,
dat Phaeocryptopus gevaarlijker is in gebergteklimaat en continentaal kliraaat
dan in maritiem klimaat. Waarschijnlijk echter zullen resistente typen meer
moeten worden gevonden onder de individuele bomen dan onder de rassen of
varieteiten als geheel.

e« Glllctieclla

cooleyl

GILLETTE

De douglaswolluis ( Giletteella cooleyi) behoort tot de Rbyncbota, suborde Homoptera, superfamilie Apbidoidea (bastaard-bladluizen), familie AdeU
oidae (Chemidae)*
Zoals bekend is de levenswijze van deze insecten zeer ingewikkeld en
^ecombineerd met z.g.n« generatiewisseling waarbij men een primaire waardplant, een Picea sp, en soras verschillende secundaire waardplanten, in dit
geyal Pseudotsugct onderscheidt. Bij soraraige Adelgidae, o.m. bij de douglaswolluis kan deze ontwikkeling door secundaire reductie zeer vereenvoudigd
zijn.
Deze luis, door GILLETTE in de Staat Colorada ontdekt, komt oorspronkelijk voor in California, Oregon, Washington, Idaho, Montana, Wyoming en
Brits-Columbie. In Amerika wordt de belangrijkste schade aangericht aan de
primaire waardplant, vooral aan Picea sitchensis.
In Europa werd de wolluis het eerst ontdekt in Engeiand. Thans komt ze
waarschijnlijk overal in Europa voor waar douglas is aangeplant.
De aantasting op de proefvelden
De schade is niet opvallend en waarschijnlijk ook niet aanzienlijk. De
jonge luis zuigt aan de onderkant van de naalden en veroorzaakt zodoende
een geel vlekje, dat ook aan de bovenkant zichtbaar is, Indien de luis zeer
talrijk voorkomt, kan de gehele naald geel worden en tenslotte zelfs afvallen. In het ernstigste geval, zoals beschreven door ANNAND (1928) worden
de bomen geheel bruin en verliezen zij hun naalden. Dit stadium is hler echter nog niet aangetroffen.
De plaag verschijnt periodiek. De bomen herstellen zich altijd volledig,
zelfs in de door ANNAND beschreven ernstige gevallen.
*
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SUMMARY

OF

CONCLUSIONS

If seeds of a tree species are imported in the Netherlands an exact description of the locality should be required. In the case of douglas-fir seeds
such a description should include.
(A) for Canada: province, district^ exact longitude and latitude, height
above sea level, exposure.
(B) for the U.S.A.: state, county, range, township, section, height above
sea level, exposure.
If possible it should also include forest type, soil type, the period between
latest and iirst killing frost (length of growing season) and an estimate of the
local temperature and precipitation based upon data from the nearest climatological stations.
Since differences in climatological conditions are the cause of differences
in genetical soil types, in natural vegetation types and in the local strains of
a plant species (in our case douglas-fir) there will be an indirect relationship
between soil types,forest types and local races.The correlation between each
of these factors and the local strains ofatree species is of first importance
for the provenance research. Therefore a description of soil types, climate
and forest types in which the douglas-fir occurs is given.
As to the climate, there is no region in N.W. America where, all the single
climatological factors are the same as in the Netherlands. The best conformity is found in the coastal area of Washington and N. Oregon and the Puget
Sound region.
P r o v e n a n c e rmMmarchof douglas-fir

outside

the

Netherlands

(1) So fartherearenoconclusive results from provenance experiments, because
empirical methods have been used. Such methods are insufficient for the
great number of factors associated with this problem. A more systematic
sampling of the provenance area is necessary.
(2) The sample plot technic, so far used, has not given statistically sound
results. Replications have seldom been made and in many cases less than
100 trees of each provenance have been measured and investigated.
(3) Previous research hms shown that it is possible to base conclusions as to
the vigm of a strain «mtrees of a relatively young age,
(4) A number of strains with widely divergent qualities may occur on a relatively small area of the natural range of douglas-fir. Therefore a detailed
description of trees, stand and locality is needed.
(5) Damage by frost is very important; it is related to budding in spring, ending of.the growing season in autumn and <hy-roatter content of the needles
inwinter. By introducing seeds from a continental provenance in a maritime
*
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climate the trees may bud too early in spring and may be damaged by late
frost. By introducing seeds from maritime provenances in continental
areas the trees may be not hardy enough in severe winters and the trees
may grow too long in autumn so that they are damaged by early frost,
(6) The inherent vigor seems greater for the more maritime provenances.
(7) Damage by Rhabdocline pseudotsugae SYDOW makes the gray and blue
races of douglas-fir not suitable for introduction in maritime areas.
(S) Damage by Phomopsis pseudotsugae WILS is not an impediment for introduction of the green form of douglas-fir in maritime areas*
(9)Damage by Phaeocryptopus gaeumannii PETR. i s severe on douglas-fir introduced into more continental and mountainous areas. In maritime areas it
i s not yet clear if it will become an impediment to introduction.
P r o v e n a n c e research of douglas-fir

In the N ether/ana's

This research was started in 1923* During the following 8 years, seeds of
35 known provenances have been introduced and planted in sample plots in
different parts of the country. A description of the provenances is found on
page 48-70. A description of the sample plots on page 71-9L
Vigor.

4 c l a s s e s could be made based on measurements,of height growth between 10
and 15 years.
(A) poor provenances: (10) Cranbrook (BC)
(13) Chu Chua (BC)
(31> Vernon (BC)
(32) Stella-H (Wash.)
(33) Klickitat (Wash.)
(B) medium:
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( 1 ) N.E. Washington (Wash.)
( 3) Duncan Station (BC)
( 6) Louis Creek (BC)
( 8) Salmon Arm-Canoe (BC)
(11) Golden (BC)
(12) Crow's Nest P a s s (Alb.)
(14) Salmon Arm (BC)
(15) Tongeren (Neth.)
(16) Nieuw-Soerel (Neth.;
(20) Ryder Wood (Wash.)
(21) Toutle River (Wash.)
(22) St. Hellens (Wash.)
(23) Spirit Lake (Wash.)
(24) Shasta Nat. Forest (Oreg.)
(25) Toledo (Wash.)
(26) Everett (Wash.)
(27) Mc Cormick (Wash.)
(29) Skamokawa (Wash.)
(30) South Fork (Wash.)

(34
(35

Skamania (Wash.)
Cowlitz (Wash.)

(C) good

(2
(4
(5
(7
(17
(27

Central-Washington (Wash.)
Craigellachie (BC)
Shuswap Lake (BC)
West Oregon (Oreg.)
Siuslaw National Forest (Oreg.)
Stella-I (Wash.)

(D)very good

(9
(18
(19!

Chilliwack (BC)
Columbia National Forest (Wash.)
Pacific Coast (Wash.)

Later measurements of the volume per area did not materialy alter the
above order of the provenances though a few of the medium provenances are
improving surprisingly well (p.e. nr 12).
In general the more maritime provenances (especially from the Western and
Southern exposures) are better than the continental provenances.
The provenances from a relatively small area'are sometimes very differentt
so that it is highly important to look for other factors influencing tree growth,
particularly inherent differences.
Provenances from greater height than a few hundred meters above sea level
and from continental areas grow too slowly when introduced in the Netherlands. The method of plantation establishment and the species used in mixed
plantations greatly influence growth. Site preparation consisting of fertilisation followed by green manuring is most useful. Fast growing and late budding
provenances do not need shelterwoods to protect against late spring frost.
Fro i t

damage

The eariyness of budding of the trees is a most important factor in this
experiment, because early budding trees in youth are always damaged by
severe late spring frosts so that their vigor is reduced and the trees are
easier attacked by other agencies. Time of budding is generally correlated
with provenance. The most maritime provenance in this experiment (Pacific
coast) is the latest in budding and is never injured by late spring frost. The
mote continental the climate of the provenance area of the trees, the earlier
they bud.
Rhabdocllnm

pseudoisuga*

SYDOW

Continental provenances are suffering and even dying from this disease.
Maritime provenances have not been attacked.
There is no significant correlation between the time of budding and the
attack by Rbabdocline pseudotsugae sothat the theory of LlESE (1935) could
not be confirmed.
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Phomopsls pseuc/ofsugae VV/LS

The number of trees infected by Phomopsis pseudotsugae does not correlate withtheprovenanceofthe seeds. Maritime provenances are more strongly attacked,but because of their higher vigor their recovery is more complete.
In addition to the differences in the type and severity of damage correlated
with racial differences, a strong site influence was also noticable. This could
be the effect of local frost pockets or local droughty areas*
P haeocryptopus

gaeumannll

PETR*

The loss of needles results in a decrease of the increment of the trees*
So far it seems that the green form of the douglas-fir will not be wiped out
under maritime conditions because of its enormous vigor and proliffic needle
production.
Gllletteella

eoolmyl

GILLETTE

Damage is periodic and seldom severe. The green form is the prefered host.
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