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Ondanks de vooruitzichten van een toenemende houtbehoefte in het steeds
meer houtimporterende West-Europa, blijkt de houtproduktie in dit werelddeel in een steeds benarder positie te worden gedrongen. Alom kan worden
geconstateerd, dat de bedrijfsresultaten van jaar tot jaar een meer onbevredigend beeld vertonen en steeds meer beheerseenheden met „rode" beheersuitkomsten te kampen krijgen.
De continuering van een dergelijke ontwikkeling schept ongetwijfeld zowel
voor de bosbezitter als voor de gemeenschap een zeer ernstige situatie, daar
de inkomsten uit de houtproduktie de noodzakelijke bosinstandhoudingskosten niet meer vermogen te dekken. Financiering door derden van deze
kosten biedt bij de huidige kapitaalsschaarste en zeer hoge rentestand in het
algemeen ook al geen reële mogelijkheden, zodat de bosbezitter bij ontoereikende eigen financieringsmogelijkheden wel genoodzaakt wordt delen van
zijn bosbezit te verkopen met alle nadelige gevolgen daarvan voor de verdere
beheersresultaten en de belangen van de gemeenschap.
Met de nog vrij recente invoering hier te lande van een goede bedrijfsboekhouding is inmiddels een belangrijke eerste stap gedaan in de richting
van een betere vaststelling van de resultatenrekening in de bosbouw. Indien
men zich nu wat dieper in deze zeer complexe materie begeeft, kan men tot
het inzicht geraken, dat de resultatenrekening in de bosbouw de situatie veelal
somberder weergeeft dan met de realiteit overeenkomt. De grote moeilijkheden bij de opstellen van een acceptabele resultatenrekening in de bosbouw
liggen zowel bij de zeer lange produktieduur als bij de afzonderlijke opstanden, die elk voor zich zowel produktiemiddel als produkt zijn. Bedrijfseconomisch gezien voltrekken zich in het Nederlandse bos meer en wellicht
ook grotere veranderingen dan de verschillen tussen berekende aanwas en
kap, waarmede thans alleen rekening wordt gehouden. Gezien de hiermede
samenhangende problematiek zal moeten worden geaccepteerd, dat de resultatenrekening in de bosbouw altijd met de nodige onzekerheden behept is.
Een goede bedrijfsboekhouding en de periodieke revisie van het beheersplan
kunnen echter de nodige gegevens verschaffen om althans periodiek de wijzigingen in de vermogenssamenstelling op te sporen en deze daarop zo goed
mogelijk te waarderen.
Een nadere oriëntering over de ontwikkeling van het vermogen in de bosbouw moet overigens wel tot de conclusie leiden, dat het eigenlijk in de bosbouwsector nog helemaal niet zo slecht gaat. Vrij geciteerd naar een recente
uitspraak hierover in de literatuur kan gesteld worden, dat het thans inderdaad veelal bedroevend gesteld is met de bedrijfsresultaten in de bosbouw,
maar dat deze resultaten gelukkig meer dan goed worden gemaakt door de
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wel zeer bevredigende vermogensaanwas in diezelfde sector. Zo geeft een
globale oriëntering hier te lande een vermogensaanwas te zien van zo'n
6,5—7% per jaar in de afgelopen 20 tot 40 jaar en van zo'n 8—10% per jaar
over de laatste 10 jaar met zijn op elkaar volgende loonexplosies. In deze
laatste periode doet zich echter de bijzondere omstandigheid voor, dat de
gemiddelde opstandswaarde is gedaald, terwijl de gemiddelde bosgrondwaarde een grotere vermogensaanwas dan genoemde 8 ä 10% te zien geeft.
Deze bevredigende vermogensaanwas biedt echter weinig of geen soulaas
voor de ernstige moeilijkheden bij de instandhouding van het bosbezit, waarbij de beheerder als het ware gedwongen wordt om tot langere omlopen over
te gaan. Huber (1) gaat in een tweetal artikelen uitvoerig in op de voor- en
nadelen van de omloopsverlenging. Het zal echter zonder meer duidelijk zijn,
dat de hiermede beoogde wijziging in de leeftijdsklasseverhoudingen verscheidene decennia gaat vergen en voor vele jaren een doelbewust afzien,
resp. een drastisch beperken van de eindhak met zich medebrengt. Verlenging
van de omloop impliceert uiteindelijk een verdere investering in het bosbezit,
welke thans practisch uit eigen geldmiddelen zal moeten worden gerealiseerd.
De inkomsten uit deze sterk beknotte eindhak zijn echter juist onder de huidige omstandigheden zo hard nodig om de kosten van de bosinstandhouding
zoveel mogelijk te kunnen dekken. In dit verband komt deze auteur tenslotte
tot de slotsom, dat aan de bemesting in de bosbouw een zeer belangrijke betekenis moet worden toegekend. Deze handeling kan zelfs als het meest
geschikte middel worden aangemerkt om uiteindelijk tegen de geringste kosten tot verlenging van de omloop te kunnen geraken. Een oordeelkundige
bemesting — „ist vielleicht sogar das einfachste und wirksamste hier zu, da
das Verhältnis von Düngungsaufwand und Wertmehrertrag
nach allen einschlägigen bisherigen Untersuchungen recht
günstig ist."
Gezien deze gunstige resultaten van oordeelkundige bemesting in de bosbouw, lijkt het zeer goed mogelijk hieraan verbonden kosten zonodig te doen
financieren door derden. Het is echter van uitermate groot belang, dat dergelijke bemestingen worden uitgevoerd in middeloude en oude naaldhoutopstanden, zodat de invloed van de factor tijd kan worden beperkt en de
verkregen extra-aanwas ook een hogere netto-houtprijs per m oplevert; tevens
kunnen hierdoor beter geprijsde sortimenten worden verkregen.
De internationale bosbouwliteratuur omvat nu reeds een indrukwekkend
aantal geschriften en artikelen over deze materie; verwezen moge worden
naar een tweetal op elkaar aansluitende overzichten hierover (2, 3).
Uit een overzicht van Swan (4) over de toepassingen van meststoffen in de
bosbouw blijkt wel heel duidelijk, dat de moderne bosbouw over de gehele
wereld hiervan in sterke mate gebruik maakt, zoals in de Scandinavische
landen, Finland, de Bondsrepubliek, Engeland, Japan, Australië, NieuwZeeland en Amerika. Uit de resultaten van onderzoek op dit gebied blijkt
naar voren te komen, dat de potentiële winst door correctie van tekorten aan
voedingsstoffen in de bosgrond van groter omvang is en op korter termijn kan
3
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worden gerealiseerd dan welke andere bosbouwkundige behandeling ook. Het
gebruik van kunstmest in de bosbouw is inmiddels in vele landen goed ingeburgerd en zal ongetwijfeld in alle gebieden, die met toenemende houttekorten hebben te kampen, in betekenis toenemen.
Voorts kan wellicht er ten overvloede op worden gewezen, dat er ook bij
de moderne bosbouw sprake is van een onttrekking van voedingsstoffen aan
de toch al meestal arme bosgrond, terwijl zulks grotere afmetingen zal aannemen, naarmate meer gebruik wordt gemaakt van schilmachines.
Ook Wittich (5, 6) is de mening toegedaan, dat zowel in grote delen van
de Bondsrepubliek als van Europa de bosgronden in sterke mate te lijden
hebben van stikstofgebrek, zulks als gevolg van het onoordeelkundige grondgebruik en strooiselroof. Een goede bemesting zal gezonde en groeikrachtige
opstanden kunnen opleveren, welke niet alleen meer zullen produceren, maar
tevens een grotere weerstand tegen ziekten en plagen kunnen vertonen, en
minder gevoelig voor droogteperioden zijn. Stikstof blijkt voorts een gunstige
invloed op de fructificatie van de bomen te hebben. Onderzoekingen over een
mogelijk nadelige invloed van de bemesting op de kwaliteit van het geproduceerde hout brachten tenslotte geen ongunstige uitwerking aan het licht.
De resultaten van het vele bemestingsonderzoek op de houtproduktie kunnen nader worden toegelicht met het werk, dat op dit gebied in de Scandinavische landen is verricht.
Een ieder zal wellicht reeds hebben vernomen, dat één van de grootste
particuliere Zweedse houtbedrijven inmiddels op grote schaal is overgegaan
tot een bemesting vanuit de lucht van zijn bosbezittingen. Aan een hierover
recent verschenen brochure (7) kan het volgende worden ontleend. Het bemestingsprogramma voorziet in een regelmatige bemesting van 60.000 ha bos
per jaar met 15.000 ton ureum (N-gehalte =h 46%), waarbij wordt gewerkt
met een bemestingsinterval van 5 a 7 jaar. Dit interval komt overeen met de
werkingsduur van een éénmalige N-gift van gemiddeld 115 kg per ha. De
hieraan verbonden kosten bedragen zo'n 40—45 cent per kg ureum. Er wordt
op gerekend, dat hierdoor na 7 a 8 jaar een extra 370.000 m geveld hout
zonder schors kan worden verkregen, welke hoeveelheid overeenkomt met
rond 15% van de huidige exploitatie-omvang. Uiteraard profiteren alle opstanden van een bemesting vanuit de lucht en men heeft nu berekend, dat de
nu reeds bemeste jonge cultures op een leeftijd van 30, resp. 40 jaar bomen
zullen kunnen opleveren met een 3 cm, resp. 4 cm grotere diameter. M.a.w.
door deze bemesting wordt niet alleen een extra-aanwas verkregen, maar in
een zelfde tijdsbestek worden ook dikkere bomen voortgebracht, hetgeen in
een hogere houtwaarde op stam resulteert.
Aanvankelijk werd met ureum en andere N-meststoffen geëxperimenteerd,
terwijl eveneens op beperkte schaal met P, K en Ca werd gewerkt. De drie
laatstgenoemde voedingsstoffen bleken evenwel geen aantoonbare hogere aanwas op te leveren, zodat het onderzoek tenslotte werd geconcentreerd op
ureum, dat per eenheid van gewicht een zeer hoog N-gehalte bevat (arbeidsen kostenbesparing).
3
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Aangezien in een opstand altijd grote groeiverschillen kunnen optreden
naar plaats en tijd (jaarlijkse klimaatsfluctuaties), werden deze invloeden op
de proefperken in zo'n opstand uitgeschakeld door gebruik te maken van
relatieve waarden; hierbij werd als volgt te werk gegaan:
— zowel voor de blanco als voor de bemeste proefperken, werd als vergelijkingsbasis genomen de gemiddelde jaarlijkse aanwas van elk proefvlak
over de 5 jaren, voorafgaande aan de bemesting en die waarde werd gesteld op 100;
—. de aanwas in elk jaar, resp. in elke periode na de bemesting, werd ria
meting uitgedrukt in een percentage — P van de gemiddelde aanwas in
de vergelijkingsperiode ad 100;
— uit de aldus verkregen P-waarden kan daarop de reactie of responsie
= R op de bemesting worden berekend, zijnde het percentage extraaanwas, dat in een zeker jaar of in een zeker aantal jaren door de bemesting werd verkregen (zie tabel 1).
Tabel 1. Bemestingsproeven in grovedennenopstand van 99 jaar in 1945, die in dat jaar
en in de drie daarop volgende jaren werden bemest met in totaal 62 kg, 124
kg, 186 kg en 248 kg N per ha.
Periode
Periode
Vergelij kingsperiode Periode
1940—1945 1945—1950 . 1950—1955 1945—1955
Gem. lopende aanwas in m
per jaar en per ha
2,82
3,03
2,61
3,06
blanco-veld
3,99
3,03
3,51
3,23
+ 62 kg N-veld
4,005
5,12
2,89
2,63
+ 124 kg N-veld
4,775
5,62
3,93
4- 186 kg N-veld
2,56
5,975
6,99
4,96
2,97
+ 248 kg N-veld
P-waarden
92
100
85
99
blanco-veld
108,5
100
123,5
94
+ 62 kg N-veld
152
100
110
-f 124 kg N-veld
194,5
153,5
186,5
+ 186 kg N-veld
100
219,5
-1- 248 kg N-veld
235
100
167
201
R waarden
blanco-veld
18
24,7
10,5
+ 62 kg N-veld
+ 124 kg N-veld
96,5
29,5
65
122
80,5
102,7
+ 186 kg N-veld
-1- 248 kg N-veld
96,5
118,5
137,5
3

—
—
—

—

Hen responsie van bijvoorbeeld 40, 75 of 100 betekent derhalve een verkregen extra-aanwas van 40%, 75% of 100% boven de aanwas van het onbemeste proefvlak.
Uit een dergelijk omvangrijk onderzoek kunnen zowel voor de hoogte en
de diameter als voor het grondvlak en de houtmassa eerder genoemde P- en
R-waarden worden berekend. Dit Zweedse onderzoek beperkte zijn verwerking van gegevens in eerste instantie tot het grondvlak en de houtmassa.
Daarbij bleek de responsie in het jaar van bemesting vrijwel nihil te zijn,
daarop in de volgende 2—4 jaar snel toe te nemen en dan af te nemen tot
nihil in het zevende jaar na bemesting.
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Een nadere bestudering van de responsie-curven leverde de volgende punten op:
1. de hoeveelheid N-giften blijkt van grote invloed te zijn op de responsie,
terwijl elke houtsoort zijn eigen typische responsiecurve blijkt te hebben; zo
bereikt de groveden eerder zijn optimale responsiewaarden dan de fijnspar,
maar dit bemestingseffect is ook eerder uitgewerkt;
2. per houtsoort blijken de verschillende N-meststoffen practisch hetzelfde
aanwaseffect per kg N te hebben;
3. de responsiewaarden van beide houtsoorten op verschillende hoeveelheden van N-giften geven een practisch rechtlijnig verband aan, hetgeen erop
wijst, dat zowel hoge als lage N-giften per kg N vrijwel hetzelfde effect opleveren (van belang voor de praktijk van de bemesting);
4. van alle opstand skenmerken, zoals leeftijd, boniteit, staande houtvoorraad e.d. blijkt de lopende jaarlijkse aanwas de enige factor van belang te
zijn voor de omvang van de verkrijgbare responsie (in de vorm van extra
geproduceerde aanwas) op een zekere N-gift.
Dit laatste punt houdt dus in dat een zekere N-bemesting van een opstand
met lage lopende aanwas een evengrote responsie zal opleveren als van een
opstand met hoge lopende aanwas; uiteraard wordt in het tweede geval een
hogere absolute extra-aanwas verkregen.
Voortgezet onderzoek naar de responsie van de hoogte-ontwikkeling op
bemesting vindt nog plaats; voorlopig wordt ervan uitgegaan, dat de responsiewaarde voor de hoogte en de houtmassa maximaal 10% lager ligt dan voor
het grondvlak.
Bijzonder interessant zijn de uitgebreide Noorse onderzoekingen van Brantseg (8). Deze bemestingsproeven dateren van 1945 en betroffen aanvankelijk
alleen grovedennenopstanden van 99 jaar. Van alle proefvlakken in deze
99-jarige opstand waren alle opstandsgegevens bekend vanaf 1930. Er werd
gewerkt met kalksalpeter (15,5% N) en met een N.P.K.-meststof. Laatstgenoemde meststof leverde echter t.o.v. gelijke N-giften in de vorm van kalksalpeter geen betere resultaten op, terwijl de bemestingskosten per m extraaanwas rond 100% meer bedroegen. Hierna worden dan ook alleen de resultaten weergegeven van de kalksalpeter-bemestingsproeven, waarbij in 4
achtereenvolgende jaren vanaf 1945 bemest werd met resp. 100 kg, 200 kg,
300 kg en 400 kg per jaar en per ha; dwz. in totaal met 62, 124, 186 en 248
kg stikstof per ha in 4 jaren. Een berekening van de aanwas-responsie volgens
eerder aangegeven Zweedse werkwijze resulteert dan in de volgende waarden
(zie ook tabel 1):
1945—1950
1950—1955
1945—1955
3

met 62 kg N per
met 124 kg N per
met 186 kg N per
met 248 kg N per

ha
ha
ha
ha

24,7
96,5
122
137,5

10,5
29.5
80,5
96,5

18
65
102,7
118,5

De bemesting met 248 kg stikstof per ha leverde derhalve voor de 10-jarige
periode een aanwas-responsie van 118,5 op, d.w.z. een gemiddelde jaarlijkse
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extra aanwas van
X 2,82 = 3,342 m ofwel in 10 jaren een extraaanwas van 33,42 m . Zulks tegen een totaalkosten, inclusief 4% rente, van
rond f 240, waarbij de bemesting met de hand werd uitgevoerd. De gemiddelde bemestingskosten per verkregen extra-ni bedroegen dus rond f7,20
inclusief 4% rente; bij bijvoorbeeld 8% rente bedragen deze kosten rond
f 10,50 per verkregen extra-m .
3

3

3

3

Tabel 2. Responsie van de hoogte-ontwikkeling op een 248 kg N-bemesting in
1945—1949.
Verg. periode
1940— '45 '46 '47 '48 '49
1945
Gem. hoogte-aanwas
in cm per ha
11,4
12 12 11 8 9
blanco-veld
+ 248 kg N-veld
9,4
10 11 18 26 32
P-waarden
blanco-veld
105 105 96,5 70 79
100
106 117 191 277 340
100
+ 248 kg N-veld
R-waarden
0 11 98 296 330
+ 248 kg N-veld
gem. R-waarde = 1 4 7

'50 '51 '52 '53 '54
11 10 9 8 10
28 25 19 13 14
96,5 88 79 70 88
298 266 202 138 149
210 202 156 97 69

Tabel 3. Responsie van de diameterontwikkeling op een 248 kg N-bemesting in
1945—1949.
Verg. periode
1940— '45 '46 '47 '48
1945
Gem. diameteraanwas
in mm per ha
16
blanco-veld
20 19 15 11
+ 248 kg N-veld
13,4
17 25 31 32
P-waarden
blanco-veld
125 119 94 69
100
100
127 186,5 231 239
+ 248 kg N-veld
R-waarden
+ 248 kg N-veld
2 57 146 246
gem. R-waarde =

•49 '50 '51 '52 '53 '54
18 15 13 11 15 12
35 35 24 14 19 16
112 94 81 69 94 75
261 261 179 104,5 142 119
133 178 121 51 51 59
104

In de tabellen 2 en 3 is het verloop van de jaarlijkse responsie van de
hoogte en de diameter weergegeven op deze 248 kg N-gift. Daaruit komt wel
heel duidelijk naar voren, dat — in tegenstelling met de eerder gememoreerde
Zweedse verwachtingen — de hoogte-responsie superieur is aan de diameterresponsie. In tabel 4 is tenslotte de grondvlak-responsie weergegeven voor de
perioden 1945—1950, 1950—1955 en 1945—1955 op de eerder genoemde
stikstofgiften.
In een zeer recente publikatie van deze Noorse auteur (9) worden tenslotte
navolgende onderzoek-resultaten naar voren gebracht
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I. Groveden reageert per gelijke hoeveelheid N-gift het beste op kalkammonsalpeter, daarna op kalksalpeter en tenslotte op ureum. De beste resultaten worden bereikt met een gift van 150 kg N per ha; hogere en lagere
giften leiden in het algemeen tot lagere resultaten. Zulks wordt geïllustreerd
met navolgende gegevens over de bemesting van een ± 120-jarige grovedennenopstand met een lopende aanwas van 2,5 m per jaar per ha.
3

Kalkammonsalpetcr (26 % N)
kalksalpeter
(15%% N)
ureum
(46 % N)

100 kg N/ha
+ 1,9 m
+ 2,1 m
+ 1,0 m

150 kg N/ha
+ 3,2 m
-f 2,0 m
-f 1,0 m'

3

200 kg N/ha
+ 2,8 m
+ 1,4 m»
-j- 1,1 m

3

3

8

3

3

3

Het beste resultaat leverde derhalve in 7 jaar een extra-aanwas op van
22,40 m per ha en zulks tegen een kosten, inclusief 4% rente, van rond
f 200 per ha; de gemiddelde kosten per verkregen extra-m bedroegen slechts
rond f9.
Het gebruik van kalkammonsalpeter moet echter voor culturen en jonge
opstanden in Noorwegen worden afgeraden, daar de elanden verzot bleken
te zijn op de naalden en twijgen van die bemeste gewassen.
II. Fijnspar bleek daarentegen de beste resultaten op te leveren met een
NPK-meststof (124 kg N, 80 kg K en 13 kg P), terwijl met ureum ook nog
zeer redelijke resultaten worden bereikt. De kosten per verkregen extra-m
waren echter bij de ureum-bemesting het laagst. Zo produceerde een zeer
oude fijnsparrenopstand met een lopende aanwas van 2,5 m per jaar en per
ha met eerder genoemde NPK-meststof een extra-aanwas van 3,33 m gedurende 7 jaar. In die jaren werd per ha een extra-aanwas van 23,30 m ver3

3

3

3

3

3

Tabel 4. Bemestingsproevcn in grovedennenopstand van 99 jaar in 1945, die in dat jaar
en in drie daaropvolgende jaren werden bemest met in totaal 62 kg, 124 kg,
186 kg en 248 kg N per ha.
Vergelijkingsperiode
1940—4-5
Gent. lopende grondvlakaanwas in m per jaar per ha
blanco-veld
0,34
+ 62 kg N veld
0,35
-I- 124 kg N veld
0,30
+ !86kgN-veld
0,30
248 kgN-veld
0,32
P-waarden
blanco veld
100
+ 62 kgN-veld
100
+ 124 kgN-veld
100
+ 186 kgN-veld
100
-f 248 kg N-veld
100
R-waardert
blanco-veld
+ 62 kg N-veld
+ 124 kgN-veld
+ 186 kgN-veld
+ 248 kg N-veld
3

Periode
1945—50

Periode
1950—55

Periode
1945—55

0,32
0,41
0,56
0,55
0,70
94
117
186,5
183
219

0,26
0,29
0,29
0,35
0,43
76,5
83
96,5
116,5
134

0,29
0,35
0,425
0,45
0,565
85
100
141,5
150
176,5

24.5
98,5
94,5
132,5

8,5
26
52
75,5

17,5
66,5
76,5
107,5
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kregen tegen een bemestingskosten, inclusief 4% rente, van f 11,33 per
extra-m .
Een oude fijnsparrenopstand, bemest met 150 kg N in de vorm van ureum,
gaf over 7 jaar een verhoging van de gemiddelde lopende aanwas te zien van
4,5 naar 7,5 m per ha. In 7 jaar tijds werd derhalve een 21 m extra-aanwas
verkregen tegen een totale kosten, inclusief 4% rente, van f 9,50 per extra-m .
3

3

3

3

Aan de hand van de verkregen bemestingsresultaten, neemt deze auteur
dan in zijn laatstgenoemde artikel tevens de rondhoutimport van Noorwegen
in beschouwing, groot rond 2 miljoen m tegen een importwaarde van rond
150 miljoen gulden Ned. crt; de gemiddelde kosten bedragen derhalve f 75 per
geïmporteerde m . Deze geïmporteerde rondhoutmassa kan echter gemakkelijk in het land zelf extra worden geproduceerd tegen een gemiddelde kostprijs van 15—20% van de importwaarde; nl. voor f 10 tot f 15 per extra
geproduceerde m .
Hiertoe zullen gedurende 5 opeenvolgende jaren jaarlijks een 100.000 ha
fijnspar en een 20.000 ha groveden van middelbare leeftijd moeten worden
bemest met 35.000 ton ureum en 12.000 ton kalkammonsalpefer per jaar. Na
6 a 7 jaar zal deze bemesting dan jaarlijks deze 2 miljoen m rondhout extra
kunnen produceren. De hieraan verbonden kosten bedragen, inclusief 4%
rente, rond 15 miljoen gulden Ned. crt, zodat de gemiddelde kosten per
extra-m een f 12,50 zullen bedragen. De gemiddelde kosten per ha, inclusief
4% rente, worden geraamd op: '
3

3

3

3

3

le. voor kalkammonsalpeter : 600 kg per ha = 156 kg N per ha = f 200 per ha
2e. voor ureum
: 350 kg per ha — 161 kg N per ha = f 214 per ha
Een berekening met 6% of 8% rente instede met 4% rente, zal een gemiddelde kostprijs per extra-m opleveren van rond f 15 of f 18,25 in plaats
van eerder berekende f 12,50 per extra-m .
3

3

Tenslotte moge in dit verband nog worden verwezen naar het referaat in
ons tijdschrift, 36 (8) 1964 (267—268).
Uit het voorgaande blijkt wel, dat het alleszins verantwoord en noodzakelijk zal zijn ook hier te lande het bemestingsonderzoek van onze middeloude en oudere naaldhoutopstanden terdege aan te pakken. Juist deze opstanden met een gemiddelde houtwaarde op stam van zo'n 25 gulden en meer
per m kunnen bij een redelijke responsie op de bemesting de hieraan verbonden kosten, zelfs bij de huidige hoge rentestand, wel dragen en wellicht
ook nog een zekere winst voor de bosbezitter opleveren. Daarbij leidt de
oordeelkundige bemesting van dergelijke opstanden tot een latere culminatie
van de lopende en de gemiddelde aanwas, zodat de daaruit voortvloeiende
verlenging van de omloop het Nederlandse bos een veel aantrekkelijker en
gevarieerder beeld verschaft.
3

339
Literatuur:
1. Huber, E. Umtriebszeit und Rationalisierung, AFZ. 21 (7/8) 1966 (119—123,
142—148).
2. White, D. P. en Leaf, A. L. Forest Fertilization. World Forestry Series Bulletin
Number Two, Syracuse University, Syracuse 10, New York.
3. Mustanoja, K. J. en Leaf, A. L. Forest Fertilization Research 1957—1964 (151—
247). The Botanical Review Vol. 31 (2) 1965 (April-June).
4. Swan, H. S. D. Fertilizers in Forestry. Journal of Forestry (July) 1965 (501—509).
5. Wittich, W. Erfol ssaussichten einer Düngung im Walde, AFZ 21 (15/16) 1966 (251).
6. Seibt, G. en Wittich, W. Ergebnisse langfristiger Düngungsversuche und ihre Folgerungen für die Praxis J. D. Sauerländer Verlag, Frankfurt am Main, 1965.
7.
. Timber production by forest fertilization; brochure van de Svenska Cellulosa
Aktiebolaget.
8. Brantseg, A. A Fertilizing experiment in Scots pine forest. Mededelingen van het
Noorse Bosbouwproefstation te Vollebekk (61) 1962 (243—289).
9. Brantseg, A. Har Norge râd til â importere t0mmer for 300 mill, kroner ârlig ?
Skogeieren (3) 1966 (12—20).
10. Laatsch, W. Bodenfruchtbarkeit und Nadelholzanbau, BLV-1963 (1—75).
11. Gussone, H. A. Faustzahlen für Düngung im Walde, BLV-1964 (1—99).
12. Rennie, P. J, The uptake of nutrients by mature forest growth, Plant and Soil, VII
(1, Nov.) 1955 (49—96).
13. Charlon, J. C. Forêt moderne et fertilisation, 1963, brochure SNTS - Paris.

