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Wat betreft de bebossingstechnieken werd vooral aandacht besteed aan
de problemen die men ondervindt met de bebossing van woestijnen in Israël
(Acacia cyanophylla, Finus halepensis), venen in Engeland (P. contorta,
Picea sitchensis) en hooggebergten in Oostenrijk (P. cembra, Larix decidua).
De F.A.O. werd gesuggereerd een Saharaverbeteringsproject te entameren.
Voorts kwam de organisatie van grote bebossingsschema's ter sprake, waarbij
bleek dat deze het best onder supervisie van een gespecialiseerde autonome
overheidsdienst kan geschieden. Particulieren en gemeenten dienen daarbij
in het genot van hulp bij bosaanleg en beheer, alsmede in dat van langlopende kredieten te worden gesteld. Er werd gewezen op de redelijkheid
van het fiscaal aftrekbaar stellen van alle kosten die door particulieren in
verband met (herbebossing worden gemaakt.
Bij kunstmatige bebossingen in ontwikkelingsgebieden doen zich tal van
financiële en organisatorische problemen voor. Er ontbreekt een eenvoudige
sleutel ter bepaling van de bebossingsgeschiktheid; de F.A.O. en de I.U.F.R.O.
zullen hieraan aandacht gaan besteden.

Jonge aanplant van Finus halepensis op geterrasseerde heuvels. Cuenca. de Guadalmédina, ZW van MSlaga.
foto J. A. Lasschuit.
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Van Italiaanse zijde werd gewezen op het principe van de versnelde teelt
van naaldhoutsoorten (P. strobus, P. taeda, P. radiata, P. excelsa, P, stro bus
X P' excelsa, Larix decidua, Pseudotsuga menziesii), waarmee men daar, bemoedigd door het succes met „boomgaard-houtteelt" van populier en eucalyptus, thans proeven neemt. Uitgaande van het beste genetische materiaal wil
men, na ampele economische beschouwingen, vooral snelgroeiende dennen
als meerjarige landbouwgewassen kweken op voonmalige landbouwgronden,
onder toepassing van een ruim plantverband (1000 a 1400 pl/ha), grote
(6-jarige) planten, mechanische bodembewerking, (groen)bemesting, tussenbouw, snoei enz. Een en ander impliceert integratie met landbouwbedrijven,
en zal tot omlopen van =fc 25 jaar leiden, waarbij één systematische dunning
tot 50 % van het stamtal halverwege de omloop wordt uitgevoerd. Als
minimum-aanwas stelt men 10 m 3 /ha/jaar, doch men meent 15 a 18 m^/ha/
jaar te kunnen halen. De korte omlopen, waarbij men zich op een klein aantal
uniforme, technisch hoogwaardige produkten concentreert, brengen een veel
geringere prolongatie der hoge aanlegkosten mede dan bij de traditionele,
meer extensieve houtteelt, die in tegenstelling tot de boomgaard-houtteelt
mede een beschermingsaspect heeft.
Tenslotte werd aandacht besteed aan de bijdrage die de fysiologie aan de
bosbouw kan leveren. Veel aanplantingen mislukken door fysiologische uitdroging van het plantgoed. Bespuiting met antitranspiratie-middelen bracht
in vele gevallen geen verbetering, doch experimenten waarbij metabolische
remstoffen (hydroxysulfonaten) of middelen die de stomata zich gedeeltelijk
doen sluiten (alkenyl-succinezuren) worden toegepast, lijken veelbelovend.
De correlatie tussen morfologisch bepaalde plantgoedklassen en het percentage aanslag laat in vele gevallen te wensen over; de oorzaak moet dan
in de fysiologische kwaliteit gezocht worden en deze laatste kan men vooral
door bemestingsmaatregelen op de kwekerij gunstig beïnvloeden.
Op het gebied van de boomveredeling valt, na het resumerend werk van
het eerste Wereldcongres over Bosgenetica in Stockholm (1963) grote vooruitgang en toenemende internationale samenwerking te constateren. Van de
resultaten van het veredelingswerk, die vooral van belang zullen zijn voor
landen met een welomschreven bebossingsprogramma, zal echter slechts dén
maximaal profijt kunnen worden getrokken, indien tevens de best mogelijke
teeltmethoden worden toegepast.
Bij de invoer van exoten blijkt in een aantal gevallen (Pinus radiata, Eucalytus sp. div.) de eis, dat zij uit een overeenkomstig groeigebied moeten stammen, ongerechtvaardigd te zijn, gezien de verrassende resultaten onder soms
geheel verschillende omstandigheden van klimaat en bodem. Vooral in warmere landen is het aantal mogelijk te importeren soorten groot; hoewel men
een prioriteitsschema kan opstellen, zullen toch slechts proefaanplantingen
van alle soorten gefundeerd uitsluitsel kunnen geven ten opzichte van de
als standaard altijd mede op te nemen beste inheemse soorten. Per soort
dienen voorts enige representatieve herkomsten uit zijn gehele natuurlijke
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areaal te worden beproefd. Nadat de onbruikbare soorten zijn geëlimineerd,
kan in de meest belovende species generatieve of vegetatieve veredeling dan
wel een combinatie van deze beide worden toegepast. De daarbij benodigde
zaad- en klonentuinen zijn kostbaar, zodat de kostprijs van het gewonnen
elitezaad aanvankelijk hoog is. Nochtans blijken de hogere zaadkosten in de
meeste gevallen met veel minder dan 2 % op de totale bebossingskosten te
drukken. Voor een juiste beoordeling van de economie van een veredelingsprogramma zou men de veredelingskosten moeten omslaan over de totale
door ae zaadtuin te produceren hoeveelheid zaad, en er tevens de verhoogde
waardeproduktie van de daaruit verkregen bossen in moeten betrekken. Voorzover de veredeling kwalitatieve kenmerken betreft is dit laatste echter vrijwel
onmogelijk.
Zaad voor de aanleg van soort- en herkomstproeven, en dat voor cultuuruitbreiding van geselecteerde superieure soorten of herkomsten blijkt vaak
zeer moeilijk verkrijgbaar. Zo ergens dan is hier internationale samenwerking
nodig. De l.U.F.R.O. heeft reeds het initiatief tot internationaal gecoördineerde zaadwinningsexpedities genomen, en de F.A.O. propageert de oprichting
van regionale zaadcentra, alsmede de aanwijzing van centra waarin het voortbestaan van waardevol kiemplasma zal zijn. gegarandeerd, daar o.a. in een
aantal gevallen de oorspronkelijke opstanden die het zaad voor elders veelbelovende exoten leverden, reeds zijn verdwenen.
De veredeling op resistentie tegen ziekten verheugt zich in een steeds grotere
belangstelling. De tijd benodigd voor het selecteren van een resistent ras loopt
echter uiteen van 4 tot 30 jaar, zodat het onderzoek naar correlaties tussen
resistentie in de jeugd en die op oudere leeftijd van groot belang is.
Daar de combinatie van verscheidene resistenties in één tevens produktief
ras zeer moeilijk is, zal vermenging van verscheidene specifiek-resistente
rassen tot een zogenaamd synthetisch ras de beste beveiliging bieden. Het
fundamentele speurwerk naar het mechanisme van een resistentie zal slechts
in het onderzoek betrokken moeten worden wanneer empirische methoden
falen of niet mogelijk zijn.
Ziekteverwekkende organismen muteren vooral in de tropen vaak snel,
zodat de bij een houtsoort op een zeker ogenblik door veredeling bereikte
graad van resistentie op de duur kan teruglopen.
Kunstmatige mutaties blijken in het algemeen recessieve genen te betreffen;
de isolatie daarvan vereist moeilijke en tijdrovende technieken zodat men
hiermede tot nu toe weinig succes heeft geboekt. Meer succes verwacht men
van haploide rassen, waarmede tevens een eventuele heterose sneller kan
worden verkregen.

