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Inleiding

De eerste ontdekte hybriden van Europese iariks
(Larix decldua MIlI.) en Japanse lariks (Larix leptolepis L.) waren ontstaan uit vriJ afgebloeid zaad van de
Japanse lariks in Schotland. aan het eind van de vorige eeuw. Deze zgn. Dunkeld hybriden. genoemd
naar het landgoed waar ze gevonden werden, onderscheidden zich door de Jaren heen van belde ouders
door een bijzonder snelle groei (Larsen. 1937).
Later werden ook elders natuurlijke hybriden gevonden van Japanse lariks als moeder en Europese
lariks als vader (Larix lepteuropaea) zowel als van
Europese lariks als moeder en Japanse lariks als vader (Larix euroiepis). Ook In deze gevallen bleken de
hybriden de ouders verre te overtreffen.
In later Jaren wordt herhaaldelijk gerapporteerd
over kruisingswerk tussen deze twee soorten door
een groot aantal auteurs (Langner.1971. Rohmeder.
1963. Larsen. 1956. Hattemer et al. 1974. KleIlander.
1974. Kriek 1974. Gothe et al. 1971). Deze kruIsingsproeven bieden de mogelijkheid de hybriden te vergelijken met de belde ouders wat betreft groei en resistentie tegen ziekte. BIJ gebruik van aan de groeIplaats aangepaste ouders en aanplant onder de Juiste milieuomstandigheden blijken de hybriden In de
regel steeds weer de zuivere soorten te overtreffen
(Langner.1971).
Men dient. voor het kruisen van de verschillende
soorten. Individuen te vinden die als ouders gemakkelijk zijn te combineren en waarvan de nakomelingen de gezochte eigenschappen bezitten (Langner.
1958). Daarbij dient men voor ogen te houden. dat
herkomstonderzoek van beide soorten en kruisingswerk binnen de soorten niet mag worden verwaarloosd.
Wat betreft de Europese lariks. herinneren we aan
de grote verschillen, tussen de herkomsten in stamvorm en resistentie tegen de larikskanker (veroorzaakt door Dasyscypha wlilkommil Hort.). Wat betreft de Japanse lariks zij vermeld het kleine verbreidingsgebied waarin deze soort in een groot aantal
gescheiden opstanden en opstandjes voorkomt. wat

Summary
Hybrid progenies of European larch (Larie deeidua
MiI/.) and of Japanese lareh (Larlx leptolepis) are superior in heighl growth If use is made of good parent
trees. The hybrid progenles are resistant 10 lareh
canker eaused by Dasyseypha wil/kommli. Stem
farm of hybrids depends on the eharacteristles of the
parent trees selected.
Cross breeding In the Netherlands led to a first seleetion of promising parent trees.
A hybrid lareh seed orchard of 2.25 ha has been
established with grafts of these parents near Vaals in
the south of the Netherlands.
The first data of one triallaid out wlth full-slb progenies from clones used in the seed orchard and several trials lald out wlth half-s/b progenles from the
seed orchard show til/ now that the Duteh hybrid
lareh seed orchard offers good perspeetives as to
the growth of its progenies. The seed production of
the seed orchard to this day has been 8.3 kg (3.7 kgf
ha) in 1975 and 38 kg (17 kg/ha) In 1977.
Several trials of stimulating Ilo wering of larch by
strangulation and ringing show that these methods
are promising as to increasing the seed production
of the seed orchard. although there is a risk of dylng
of same of the treated trees.

een grote genetische verscheidenheid waarborgt
(Wright. 1962). Kruisingswerk binnen de soorten
staat voor dezeifde probiemen van combinatiemogeiijkheden en het gestelde probleem van de gezochte eigenschappen In de nakomelingen (Kriek.
1974).
Heeft men voor de hybrideteelt eenmaal bepaaide
gunstige combinaties gevonden dan kan men een
zaad gaard samenstellen met een zeif-incompatlbeie
kioon (zelf-steriele kloon) van de ene soort ais moeder en één of enkele klonen van de andere soort als
vader. om een produktie van hoogwaardig hybrIdezaad te verkrijgen.
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Hybride lariks, op achtjarige leeftiJd, ontstaan uit
een gecontroleerde kruising van Europese lariks

(9) en Japanse lariks (a),
waarvan beide ouders in
de larikshybride zaad·
gaard aanwezig zijn.
Hybrid lareh, elght yaars
trom saad, trom B contro/led cross of EUfopean
larch (9 J, end Japanese
larch (a) present in the
hybrid larch saad Of-

chard.
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2.1

Eigenschappen van de hybriden

Groei

Reeds werd vermeld dat de hybriden over het algemeen de ouders verre overtreffen In groei en dat zowel wat de hoogtegroei als wat de diktegroei betreft.
Vaak wordt echter de groei van een hybride vergeleken met Europese en/of Japanse lariks maar niet
met één van de beide ouders. Aangezien er grote
verschillen In groeikracht bestaan binnen de zuivere
soorten wordt een Objectieve beoordeling van de
groei daardoor bemoeilijkt.

232

BIJ deze beoordeling zijn verder zowel de standplaats als de groei plaats van belang. Het is mogelijk
dat een uitblinker op het ene bodemtype veel minder
tot zijn recht komt op een ander bodemtype (Langner, 1971).
Gothe und Schober (1971) constateren bi) een
kruisingsproef van lariks dat op 19-jarlge leeftijd de
hybriden nog niet aan superioriteit hebben Ingeboet
wat hoogte, diameter en volume betreft. De gegevens van relatieve hoogte- en diametergroei staan
vermeld in tabel 1 In procenten van de Europese lariks.

Tabel 1.
Tabla 1.

Relatieve hoogte en diameter van enige larikskruisIngen op 19-Jarlge leeftijd
Re/atlve helght and diameter of some larch cross-breedlngs ot 19 years aid

Larix decidua: euro x euro
Lariks eurolepis: euro x jap.
Larix lepteuropea: jap. x euro
Lariks leplolepis: Jap. x Jap.

Volgens Rohmeder (1963) kan de superioriteit van
de lariks hybride zeker een 40-tal jaren tot uiting blijven komen in de groeI. Tussen de beide hybriden
(Larix eurolepis en Larix lepteuropea) worden
slechts geringe verschillen in groei gevonden (KleIlander, 1974; Rohmeder, 1963), verschillen die nog
wisselen onder Invloed van het klimaat (Gothe,
1956).
Worden hybriden van de eerste generatie (zgn. F,)
teruggekruist met één van belde ouders ol onderling
gekruist, zoals In een opstand van hybriden langs
natuurlijke weg zal gebeuren, dan zullen de nakomelingen in beide gevallen een geringere groei vertonen dan de eerste generatie. Langner (1958) waarschuwde hiervoor in verband met het betrekken van
hybridezaad voor de handel dat nog wel eens van
hybridebomen afkomstig blijkt te zijn In plaats van
gewonnen op de ene soort en ontstaan door bestuiving met de andere soort.
Uiteraard is het zaad van de kruising F, x ouders
en F, x F 1 niet geheel waardeloos. maar het is goed
te bedenken dat de groei van deze nakomelingen
lets minder kan zijn zoals uit tabel 2 valt op te maken
(Rohmeder, 1963).

2.2.

relatieve
hoogte
ralsUve height

relatieve
diameter
ra/ative diameter

100%
131%
137%
128%

100%
126%
115%
114%

Resistentie tegen kanker

De larikskanker, veroorzaakt door Dasyscypha WIIkommIl Hort., speelt de belangrijkste rol in de reslstentieteeit van de lariks. De Europes9'larlksrassen
verschillen in gevoeligheid, en ook de standplaats Is
belangrijk voor het optreden van deze aantasting. De
Japanse lariks Is volledig resistent gebleken (KleIlander, 1974).
De hybriden hebben een hoge mate van resistentie, al wordt hier en daar een geringe mate van aantasting gemeld, met name van Larlx eurolepls (Schober 1958). De resistentie van de hybriden kan mede
gunstig beïnvloed worden door de juiste keuze van
de herkomst van de Europese lariks als partner In
het kruisingswerk. Men vermoedt dat resistentie van
de hybriden voor een deel berust op hun grote groeikracht en dat ze In ongunstige omstandigheden in
geringe mate aangetast kunnen worden. Uit de literatuur kon niet opgemaakt worden of beide hybriden
Europese x Japanse en Japanse x Europese In gelijke mate resistent zijn.

2.3

Stamvorm

De laatste kruisingen geven geen noemenswaard

hoger percentage dwergvormen.
Anders wordt het wanneer men zaad wint uit zaadgaarden met een beperkt aantal klonen. De planten
uit dit zaad zijn nauw verwant. Zou men van deze bomen later zaad winnen dan moet men rekening hou-

den met inteeitverschijnselen (Langner, 1958).
Tabel 2.
Tabla 2.

Een tweede punt dat bij de beoordeling van lariks
van belang Is voor de praktijk, Is de stamvorm.
Schober (1977) concludeert uit een Internationale lariksherkomstenproel dat de stamvorm, behalve
door erfelijke factoren, ook door uitwendige omstandigheden wordt beïnvloed. De Europese larlksher-

Relatieve hoogtes van diverse soorten larikskruisingen
Ra/atlva helght of different IBrch crossings

Larix decidua:
Larix leptolepis
Larlx euroJepis
Larix lepteuropaea
F, x ouderslpBrents
F, x F,

hoogte na 10 Jaar gesteld op 100%
relativa helght after 10 years
dan 150%
dan 175%
dan 175%
dan 141%
dan 130%
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komsten uit de noordelijke alpenzone bleken een
veel betere stamvorm te vertonen dan die uit de Sudeten. De Japanse lariks behoorde In dit geval tot de
groep herkomsten met de slechtste vorm terwijl de
stamvorm van de hybride varieerde van matig tot
goed. Van proel tot proel kan de stamvorm van eenzelfde herkomst sterk verschillen.
Van de hybride-lariks nakomelingen In een toetsproeI van larikskruisingen In Hombressen (West
Duitsland) wordt vermeld dat dit materiaal over het
algemeen een slechte stamvorm vertoont en grol betakt is (Kriek, 1974). In een 20 jaar oude Nederlandse
toetsproeI bleek de larikshybride de sterkste sllngergroel en de meeste en sterkst ontwikkelde sabelvoeten te vertonen (Kranen borg, 1975). In hoeverre
dat In dit laatste geval aan de te natte standplaats te
wijten zou zijn Is moeilijk na te gaan.
Waarschijnlijk speelt bij de groeivorm van de hybriden de keuze van de ouders een belangrijke rol.
Gothe en Schober (1971) constateerden In een krulsingsproel met Larlx decldua en Larlx leptolepis dat
de stamvorm van de hybriden een middenpositie Innam tussen de stamvorm van de belde ouders. Het
Is daarom van belang voor de keuze van ouder bomen ook de stamvorm In beschouwing te nemen.
Een zeker percentage bomen met minder goede
vorm In de jeugd Is trouwens wel acceptabel mits In
bosverband, na dunnlng, uiteindelijk voldoende
rechte stammen overblijven. Hoe hoog dit percentage mag zijn, wil men een goede verdeling van de
goede stammen verkrijgen, Is nog een open vraag
(Kriek, 1974) en hangt vooral samen met het aantal
bomen per ha.
2.4

Kruisingsmogelijkheden

Aan de geringe verschillen In groei tussen de belde
hybriden en het ontbreken van gegevens omtrent
verschillen In resistentie tegen kanker van die hybriden kan geen argument worden ontleend om een
keuze te doen welke van belde soorten men In de
kruisingen als vader en welke als moeder laat lungeren.
Wel zijn tussen de soorten en klonen verschillen In
bloei, reactie op bloei bevorderende maatregelen en
plantproduktIe geconstateerd. Deze lactoren be perke~ de keuze van kruisingspartners.
BIJ kruisingswerk en de samenstelling van zaadtuinen dient men rekening te houden met het lelt dat
de volgorde van bloei van de verschillende klonen In
zekere zin aan een bepaald patroon gebonden Is,
hoewel het weer een grote Invloed ultoelent op het
tijdstip van bloeI. De te combineren Individuen moeten te zelldertijd de gewenste bloeiwijze rijp hebben.
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Alle door Mltchell (1958) en door Syrach Larsen
(1956) gebruikte klonen waren protogyn d.w.z. dat
eerst de vrouwelijke en later pas de mannelijke
bloeiwijzen rijp zijn.
Het stullmeel van de door Mltchell gebruikte Europese lariks klonen was te laat rijp om de Japanse lariksklonen te bevruchten. Een zaadtuin met enkele
van de door Mltchell gebruikte klonen zou, vooropgesteld dat dit patroon Inderdaad elk jaar hetzelfde
is,aan de Europese lariks hybridezaad leveren en
aan de Japanse lariks, zuiver Japanse larikszaad.
Zou de Japanse lariks wel door de Europese lariks
bevrucht worden dan zal hij zowel hybride als Japanse larikszaad leveren. Het In de zaadgaard te produceren hybridezaad zal dus alleen van de Europese
lariks gewonnen kunnen worden.
3
3.1

Overzicht van het veredelIngswerk
Probleemstelling

De vermeerdering van lariks In de Nederlandse bosbouw gebeurt door zaad. Inheemse oogsten van
plusopstanden van Japanse en Europese lariks komen slechts sporadisch voor. Dit Is vooral te wijten
aan voorjaarsvorsten In Drente waardoor de bloei
van de opstanden bevrIest.

De herkomsten van Japanse lariks zijn zo weinig
betrouwbaar, dat Import grote risico's met zich meebrengt. Deze Import wordt daardoor ook In Duitsland
niet toegestaan. Zaad van Europese larIksherkomsten, die weinig gevoelig zijn voor larikskanker, Is
bijzonder schaars.
Hybriden van Europese en Japanse lariks onderscheiden zich zoals In het voorgaande werd toegelicht van de ouders door superieure hoogte- en diktegroei en over het algemeen een vrij goede resistentie tegen larikskanker. Het ligt dus voor de hand
dat voor het veilig stellen van de produktie van genetisch goed zaad In Nederland gedacht moet worden
aan de aanleg van hybride zaadgaarden.
3.2

Het se/ectle- en veredelIngswerk

Het selectle- en veredelingswerk op "De Dorschkamp" Is steeds gericht op de verbetering van de genetische kwaliteit van het zaad.
In de jaren 1949 tot 1965 werd een groot aantal
plusbomen geselecteerd In opstanden In verschillende delen van Nederland. Met een aantal na open
bestuiving ontstane nakomelingen van deze bomen
werden nakomelIngentoetsproeven van Japanse en
Europese lariks aangelegd. Daarnaast werd ter vergelijking van diverse klonen van de Japanse lariks

een ententuin opgezet.
In een vroeg stadium van het veredelingsonderzoek werden tevens een aantal gecontroleerde kruisingen uitgevoerd. Aan de hand van waarnemingen
van groei en bloei van enten en nakomelingen werd
een voorlopige selectie gemaakt uit het aanwezige
materiaal van geniteurs voor de aanleg van zaadgaarden.

3.3

De aanleg van zaadgaarden

Om de omstandigheden voor bloei zo gunstig mogelijk te maken Is voor de aanleg van een zaadgaard
goede grond gewenst. Maar het verdient tevens aanbeveling de standplaats In Nederland zo te kiezen
dat de kans op voorjaarsnachtvorsten zo gering mogelijk Is.
Onder verantwoordelijkheid van het Staatsbosbeheer werd In het complex Vijlenerbos bij Vaals, In
1969, de eerste Nederlandse larikshybride zaadgaard aangelegd. Deze zaadgaard, met een oppervlakte van 2,25 ha, Is samengesteld uit 26 Japanse
lariksklonen, 13 Europese lariksklonen als genlteurs.
In de zaad gaard staan rijen Europese Ieriksenten
afgewisseld met rijen Japanse lariksenten.
In het centrale deel van de zaad gaard is slechts
één Europese larikskloon vertegenwoordigd. Aan de
oost- en westzijde van de zaadgaard zijn enkele andere Europese lariksklonen gebruikt (schema 1).

3.4

De resultaten

Of de geselecteerde plusbomen, verenigd In de
zaadgaard, inderdaad nakomelingen van de gewenste kwaliteit opleveren, wordt onderzocht In een aantal kruisingsprogramma's.
De keuze van de genlteurs voor de zaadgaarden
kon niet anders dan een voorlopige zijn, omdat over
hun genetische eigenschappen nog onvoldoende
bekend was. De bloei aan de moederbomen van
halfsibtoetsingen en enten daarvan was In het begin
onvoldoende ·om een uitgebreid programma van
halfslbtoetslngen en gecontroleerde kruisingen uit te
voeren. Eerst toen het In de jaren 1966/67 lukte door
ringen van enten vooral de vrouwelijke bloei te bevorderen, werd de uitvoering van een kruIsIngsprogramma mogelijk.
In 1967 werd een aantal gecontroleerde kruisingen uitgevoerd, waarbij acht klonen waren betrokken. Van de gebruikte ouders zijn één Europese larikskloon en drie Japanse lariksklonen In de bovengenoemde zaadgaard aanwezig.
Het uit deze kruisingen voortgekomen aantal planten was gering en wordt In een kleine Inorthogonale
p roef getoetst.
Dit proefveld met vier volsib families Europese x
Japanse lariks, vier volsib families Japanse x Japanse lariks en één halfslb familie Japanse lariks
werd op tienjarige leeftijd gemeten. De resultaten
zijn vermeld In tabel 3.

Schema 1: Indeling van de lariks hybride zaadgaard bij Vaals
Scheme 1: Dlstrlbutlon whitln tha hybrid larch seed orchard naar Vaals
J,

E,

xxxx
0000

J,

xxxx

E,

0000

J,

xxxx

E,

0000

Overhoek van korte rijen
B rijen Europese lariks van verschillende klonen afgewisseld met rijen van verschillende Japanse
lariksklonen

Corner part of short rows; 8 rows of European larch each row a different clone, BlternBted with rows
of Japanese lareh, again each row a different clone

J,

xxxx

E,

0000

Het belangrijkste deel van de zaadgaard, 14 rijen Europese lariks van één kloon afgewisseld met rijen
van verschillende Japanse lariksklonen

xxxx
xxxx

the more important central pari of Iha sead orchard,' 14 rows of European larch of 1 clone,
alternated wlth rows of Japanese lareh, eBch row B different clone

J,
J"

E,

0000

J"

xxxx

E,
E"

0000
0000

J"

xxxx

Overhoek van korte rijen, 5 rijen Europese lariks van verschillende klonen afgewisseld met rijen van
verschillende Japanse lariksklonen

Corner part of short rDWS,' 5 rows of EuropeBn larch, each row a different clone, alternated with rows
of Japanese larch, agaln each row B different clone

E = Europese lariks/European larch
J = Japanse iarlks/Japanese larch
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Tabel 3.

Gemiddelde hoogte en diameter van enkele gecontroleerde larikskruisingen op

tienjarige leeHljd vanaf het tijdstip van zaaien.
Tab/a 3.
sead.

Mean he/ght end diameter of same controfled larch crossings ten years trom

gemiddelde

gemiddelde

hoogte In m
mBan helghlln m

diam.lncm
mean diem. in cm

317: EL x JL,
316: EL x JL,
315:EL x JL,
316:EL x JL
320 : JL.. x JL3
319:JL.. x JL~

6,80
6,60
6,60
6,03
5,90
5,67

7,19
7,02
7,03
6,47
6,69

312: JLG "x;JL~
324 : JL2 x JLs
31 : JLG

5,53

4,98
5,05
5,09

nakomelingschap
progeny

5,26
5,05

6,42

EL = Europese lariks (één kloon)/Europ8Bn larch (one clone)
JL = Japanse lariks (verschillende klonen)/Jepanese larch (different clones)
De klonen EL en JL 2. 3. 5 ziJn vertegenwoordigd In de zaadgaard
The clones EL en JL 2, 3, 5 are be/ng used in the seed orchard

De gemiddelde hoogte van de kruisingen varieert
van 5,05 m à 5.90 m voor de zuivere Japanse lariks
tot 6,80 m voor de beste hybride. Ook de verschillen
In diameter ziJn groot.
De gemiddelde hoogte van de hybridelariks ligt
rond de 6.50 m; dit Is 20% meer dan die van de zuivere Japanse lariks. De gemiddelde diameter van de
hybridelariks ligt ook ongeveer 20% hoger dan die
van de Japanse lariks, daarmee komt de volumeproduktIe rond 75% hoger te liggen.
De Europese larikskloon die als moeder werd gebruikt voor de bovengenoemde kruisingen is de belangrijkste component van de hybride zaadgaard te
Vaals. De hybride-nakomelingen van deze kloon uit
de zaadgaard bieden, gezien de gesignaleerde superieure groei, goede perspectieven.
In 1975 werd een VOlgende toets proef Ingezet om
na te gaan of alle Europese klonen uit de Nederlandse zaadgaard dezelfde resultaten geven of de resultaten van de meest voorkomende Europese kloon
beïnvloed wordt door de aanwezigheid van andere
Europese klonen. Tevens wordt de groei van deze
hybriden vergeleken met enkele Japanse en Europese handelsherkomsten en hybride lariks uit een
Deense zaadgaard.
De resultaten In 1978, vier Jaar na het tijdstip van
zaaien, wijzen erop dat materiaal afkomstig van de
meest gebruikte Europese kloon, dat In overgrote
meerderheid hybride materiaal Is, een veelbelovende groei vertoont In vergelijking met de andere kruisingen. Het hybridemateriaal uit Denemarken valt
daarbij vergeleken wat tegen.
De huidige toetsingsresultaten wIJzen er in leder
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geval op dat de keuze van de Europese kloon een
goede greep was en dat de Nederlandse hybrIdelariks zaadgaard goede perspectieven biedt wat de
groei van de nakomelingen betreft.
4

4.1

Van za8dproduktle tot oogst

Huidige zaadproduktie

Een succesvol voorbeeld van een hybride lariks
zaadgaard Is te vinden In Denemarken (Larsen,
1956). Deze 1 ha omvattende zaadgaard werd aangelegd In 1946-1947. HIJ Is opgebouwd uit één Europese moederkloon en verscheidene Japanse larlksklonen die voor de bestuiving zorgdragen. De jaarliJkse zaadproduktie van 1948 tot 1972 varieerde van
0.0 tot 72.8 kg. Op vele plaatsen ter wereld zijn nakomelingen uitgeplant en de resultaten kunnen zeker
bemoedigend worden genoemd (Faulkner, 1975).
De Nederlandse hybride zaadgaard "Vaals" kwam
voor het eerst In produktie In 1975, zes Jaar na aanleg. De eerste zaadproduktie bedroeg toen 8.3 kg dit
is 3.7 kg/ha.
In 1977 bleek de zaadgaard "Vaals" voor de tweede maal zaad te dragen en wel 38 kg dit Is 17 kg/ha.
De Nederlandse zaadbehoefle wordt volgens Van de
Hoef geschat op 30 kg zaad van de Japanse lariks en
10 kg zaad van de Europese lariks.
Wanneer het
zaad van de Europese lariks vervangen zou worden
door hybridezaad dan zou biJ deze of toenemende
zaadproduktie voldoende geprOduceerd worden. BIJ
lariks moet wel rekening worden gehouden met het
feit dat er vooral in zgn. mastjaren wordt geprodu-

ceerd. Volgens de gegevens van het Agricultural
Handbook nr,450 (Schopmeljer, 1974) kan men om
de drie à tien jaar een goede zaad oogst verwachten.
De mate van bloei hangt sterk af van het weer In
de voorgaande zomer. De daaruit voortvloeiende
zaad oogst is afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de bloeI. Omdat lariks vroeg bloeit kunnen door voorjaarsnachtvorst de bloeiwijzen gemakkelijk bevriezen. Bloei en zaad oogst zijn daarom
zeer onzeker en wisselen sterk.

4.2

Pogingen tot bloeibevorderIng

Om een regelmatige produktie van hybridezaad In
de zaadgaarden te verkrijgen heeft men gezocht
naar middelen om de bloei te stimuleren. Vanouds
bekende methoden ter stimulering van de bloei zijn:
ringen, strangulatie, snoei, het ombuigen van takken
of top, het afsnijden van wortels en bemesting.
Heltmüller en Melchior (1960) vergeleken een
aantal van deze methoden en daaruit kan de conclu-

Rijke bloei aan een lariks-

ent geïnduceerd door
ringen aan de stam.

Rich ffowering of a graft of
larch induced by ringing

thestem.
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ven uitgevoerd biJ zeven- en aChtjarige Japanse lariks enten door middel van ringen en strangulatie.
Beide Ingrepen bleken meer bloeiende klonen en
meer bloeiwijzen per kloon op te leveren.
Het ringen moet zo vroeg mogelijk In het voorjaar
gebeuren, zodra het cambium los Is om het beste en
snelste resultaat te verkriJgen. De gemiddelde aantallen kegels per ent In het najaar na de behandeling
In 1966 waren als volgt: (Uitgaande van 16 klonen en
drie à vier enten per kloon per behandeling).
kegels per ent
19,9

onbehandeld
strangulatie

22,2

ringen

90,3

Ringen heeft een meer directer effect op de bloei
dan strangulatie. Herhaald ringen blijkt een nog rijkere oogst aan bloeiwijzen op te leveren maar kan
gevaarlijk ziJn voor de plant. Uit latere cijfers kwam
naar voren dat het effect van strangulatie op de mate
van bloei twee Jaar na de behandeling groter Is dan
het eerste jaar.
Hoewel de proeven nog verder vervolgd worden,
kan uit deze en de verdere ter beschikking staande
cijfers van andere proeven, geconcludeerd worden
Het plukken van larikskegels.

Harvestfng the canes af farch.

siegetrokken worden dat gedeeltelijk ringen en
strangulatie de gunstigste resultaten geven.
Ringen Is het wegsnijden van een smalie strook
bast tot op het cambium. Dit kan uitgevoerd worden
zowel aan de takken als aan de stam. Dit laatste kan
gedeeltelijk gebeuren of zodanig, dat een aantal
groene takken beneden de ring blijft.
Dit laatste heeft als voordeel dat na de behandeling de takken beneden de ring de wortels blijven
voeden zodat die niet afsterven waardoor de hele
boom verloren zou gaan.
Strangulatie gebeurt door mldçlel van biJv. een
aluminium band die strak om de stam gebonden
wordt. Deze methoden verdienen vooral de voorkeur
omdat bij belde Ingrepen de geslachtsverhouding
verschuift In de richting van de vrouwelijke bloeiwijzen, wat gezien het van nature geringe aantal gewenst is.
Door de afdeling Veredeling van "De Dorschkamp" werden bloeibevorderlngsproeven uitgevoerd om te trachten een goede methode te vinden
om de zaadproduktie in de zaadgaard te stimuleren.
In 1966 en 1967 werden bloeibevorderlngsproe238

dat bloei bevordering In de zaadgaarden goede perspectieven biedt (Heybroek, projectverslag 1977).
Wel moeten de voordelen van bloeibevordering
steeds worden afgewogen tegen het risico van afsterven van de behandelde boom.

4.3

De zaadoogs'

In het verleden ziJn pogingen gedaan om larikskegels met behulp van de boomschudder te oogsten.
BIJ de Japanse lariks Is het mogelijk gebleken op
deze manier de kegels uit de boom te schudden en
daarna te verzamelen.
Uit proeven Is gebleken dat voor het plukken van
een kegel van de Europese lariks ongeveer 10 kg
trekkracht benodigd Is, zodat oogsten door schudden van deze kegels niet mogelijk is. De larikskegels
in de zaadgaard worden van de Europese klonen geoogst en zullen dus met de hand moeten worden geplukt. Het plukken van de kegels gebeurt voor zover
mogelijk vanaf de grond, de rest met behUlp van een
ladder. De Europese lariks in de zaadgaard werd getopt op 4 m hoogte om het plukken In handkracht
mogelijk te blijven maken.
In 1977 werden tIJdstudies verricht om enig Inzicht
te krijgen in de tijden en kosten van het plukken van
de kegels. De gemiddelde pluktijd per boom (lnclu-

sief 35% algemene tijden) bedroeg 41 minuten. De
oogstkosten hangen verder vnl. af van de zaadopbrengst per boom.
De gemiddelde hoeveelheid zaad per boom was
60 g, wat betekent dat, biJ een plukloon van f 25,per uur, 1 kg zaad f 300,- zou gaan kosten. De gemiddelde hoeveelheid zaad per boom van de meest
vertegenwoordigde kloon nr. 158 was 70 g per
boom. Dit brengt de oogstkosten van deze kloon terug totf 237,- per kg zaad,
Volgens opgaven van het Staatsbosbeheer werd
In 1977, voor de oogst van 38 kg zaad, 300 manuren
gebruikt dit Is ongeveer f 200,- per kg zaad.
Uit de tijdstudles blijkt duidelijk dat de zaadopbrengst per boom een belangrijke rol speelt In de
kosten van het zaad en dat bIJ verdere toename van
de zaadopbrengst per boom, de kosten dalen. Het is
begrijpelijk dat larikskegels alleen in zgn. mast jaren
worden geoogst omdat andere Jaren de opbrengst
per boom zo gering is dat de prijs van het zaad door
het plukken veel te hoog wordt.
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Bomen sparen, Uitgave Bomenstichting Zeist, 1979;
24 pag; prijs f 2,50; gedrukt op kringlooppapier.
Met de brochure "Bomen sparen" heeft de Bomenstichting gezorgd voor een goede opvolging van de
reeds geruime tijd geleden uitgegeven folder: Bomen sparen op het bouwterrein.
Het blijkt nl. nog steeds te vaak dat "gespaarde"
bomen, enige tijd nadat bouw- en graafwerkzaamheden, wegreconstructies e.d., hebben plaatsgevonden, toch doodgaan doordat de voorzorgsmaatregelen, hoewel goed bedoeld, niet Juist waren uitgevoerd.

In het boekje wordt In 15 punten nog eens op een
rijtje gezet wat men zoal moet doen en laten om bestaande bomen veilig door al deze werkzaamheden
te loodsen en ze ook werkelijk te sparen.
Een korte uiteenzetting over het functioneren van
verschillende delen van de boom In het begin van dit
vlot leesbare boekje maakt het geheel ook voor de
leek zeer begriJpelijk.
J. Kopinga
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