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De herkomst van de groene
douglas.
Bij 'het gebruik van d e groene douglas in N e d e r l a n d v r a a g t vooral de
selectie op laat-uitlopende exemplaren in verband met het nachtvorstgevaar de aandacht. Bij de selectie moet goed uit elkaar worden gehouden
de wintervorst en de gevoeligheid daarvoor en de late nachtvorst. Bij
het toekomstige herkomstenonderzoek zal derhalve speciale aandacht
moeten worden besteed aan het .tijdstip van uitlopen.
Bij het onderzoek naar d e herkomsten is gebleken dat er zeer vele
over gang stypen van de groene naar de grijze douglas voorkomen. G e tracht wordt om meer goede klonen te telen, die dus genetisch verschillen, maar wel alle goede eigenschappen bezitten; dus risicoverdeling.
D e wintemeerslag is voor de vegetatie van minder belang dan de
zomerneerslag, daar de niet-actieve wortels in de winter het vocht niet
opnemen w e g e n s te lage temperatuur. V e r d r o g e n in de winter is een
gevolg van verlies aan vocht door transpiratie en het niet aanvullen van
dit vochtverlies door de inactieve wortels.
Bij de selectie zal aandacht moeten worden besteed aan het vermogen
van de herkomsten om de transpiratie te remmen gedurende de wintervorst. V o o r de gevoeligheid van voorjaarsvorst zal de selectie dus op
Iaat-uitlopende herkomsten worden gericht.
D e ideale combinatie van „winterharde" en laat-uitlopende herkomsten
zal derhalve moeten worden nagestreefd.
Bodemwaardering
en
bodemvruchtbaarheid.
H e t doel van het onderzoek is het vaststellen van het verband tussen
de groei van .de douglas en de bodemgesteldheid. Bij het vooronderzoek
werd het materiaal geselecteerd op leeftijd, herkomst, „ n o r m a l e " groei
en geen „ s t e r k e " mengingen. D e spreiding in het gevonden cijfermateriaal
wordt mogelijk mede veroorzaakt doordat op de groei van de douglas
ook de wijze van aanleg, d e voorgeschiedenis : heidebebossing of herbebossing, dunning en behandeling een invloed uitoefenen.
Het ligt in het voornemen van de onderzoekers in de toekomst de
criteria voor een klassifikatie van d e opstanden aanzienlijk uit te breiden.
D a a r het beoordelen van groei-afwijkingen door mogelijke herkomstverschillen vele moeilijkheden heeft opgeleverd en slechts zeer globaal
kon worden verricht, wordt in d e toekomst gestreefd naar een onderzoek,
waarbij het verband tussen 'herkomst, groei en fysiognomische kenmerken zal worden onderzocht.
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Het onderzoek van de bemesting van de douglas is nog in ontwikkeling, zodat nog geen adviesbasis voor stikstof- en kalibemesting kan
worden gegeven.
De aanleg van
douglasopstanden.
O p de v r a a g op welke wijze de douglas moet worden beschermd tegen
nachtvorstschade, kon worden geantwoord, dat de tendens aanwezig is
dat zowel het scherm boven de douglas als een coulisse of zoombescherming de invloed van de nachtvorstschade vermindert. Concrete gegevens
ontbreken echter ook 'hier, waardoor zeer vele beschouwingen ten beste
worden gegeven.
E e n toekomstig onderzoek zal met cijfermateriaal moeten bewijzen of
bescherming noodzakelijk is en zo ja, welke vorm van bescherming
(scherm, coulisse, zoom) de voorkeur verdient in het licht gezien van :
wortel- en lichtconcurrentie, exploitatiemoeilijkheden en eventueel landschapsverzorging. Bij een dergelijk onderzoek moeten de economische
gevolgen van de verschillende wijzen van aanleg mede in ogenschouw
worden genomen.
De groei van de douglas in
Nederland.
Internationale integratie van het groei-onderzoek van d e douglas wordt
bevorderd. N a een reeds tot stand gekomen normalisatie van de symbolen ( O x f o r d 1956) wordt nu een normalisatie van de meetmethodiek
voorbereid.
D e vraag of regionale tabellen voor de douglas de voorkeur verdienen
boven landelijke, hangt af van de vraag of de opstandsgewijze verschillen meer door het klimaat dan door de grond worden veroorzaakt. In
het eerste geval zal men naar regionale tabellen moeten streven, in het
laatste geval zal een indeling naar bodemtype meer verantwoord zijn.
Dunning van de douglas.
D a a r de dunningsgraad geen invloed heeft op de totale volume-produktie, maar wel op de totale waardeproduktie, moet eerst worden v a s t gesteld of de produktie op paal- of zaaghout zal worden verricht. D e
dunning zal naar deze oogmerken moeten worden uitgevoerd. Hierbij,
kan men van een objectieve dunningsmethode uitgaan, zoals de methode
van Hart. Deze methode loopt echter vast bij een dunningsgraad van 16,
terwijl ook bij een laag dunning moeilijkheden optreden.
Ziekten en plagen.
D e vraag of virusziekten met het zaad worden overgebracht is voor
de boomzaden nog niet te beantwoorden. W e l is in de tuinbouw in enkele
gevallen deze vorm van overbrenging van een virusziekte geconstateerd.
Waarschijnlijk is voor het optreden van ziekten en plagen, het feit of
de boom op zichzelf een zwak of sterk exemplaar is, niet van betekenis.
D e technische eigenschappen
van
douglashout.
D e mogelijke redenen waarom de Nederlandse mijnen geen douglashout accepteren, zijn : onbekendheid met dit h o u t ; er is voldoende goed
grenenhout in Duitsland te krijgen van goede kwaliteit en tegen een
concurrerende p r i j s ; nadelen van dit hout (vele takkransen e.d.).
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D e belangstelling van de industrie voor d e afzet van douglashout kan
worden gewekt door een ruim aanbod en een concurrerende prijs. D e
papierindustrie geeft de voorkeur a a n vurenhout, dat geen kleurkern en
minder hars heeft.
M e t zagen en bewerken van douglashout is in Nederland nog weinig
of geen ervaring opgedaan, bij een royaal a a n b o d van goed hout kan
de belangstelling in deze richting worden gestimuleerd.
Smallere of bredere jaarringen hebben geen invloed op kromtrekken ;
kromtrekken wordt veroorzaakt door verschil in krimping in tangentiale
en radiale richting, door de absolute grootte in de verhouding hiervan
en hierdoor ook door de ligging in de stam.
W a t e r e n van naaldhout verbetert niet de technische eigenschappen.
Het werken (krimpen en zwellen van luchtdroog hout) kan door wateren alleen maar toenemen, doordat door uitloging bij lang wateren oplosbare stoffen uit de celwanden kunnen verdwijnen, waardoor de hygroscopiciteit van het hout toeneemt. Biologische aantasting van het spint
door organismen kan alleen verminderen bij langdurig wateren.
Omloopkostprijs
en ondernemingswinst
van de douglas.
Bij de huidige kostprijsberekening moet rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat bij de verdere rationalisatie van de bosaanleg
d e z e kosten — gemiddeld voor alle groeiklassen gesteld op f 2 0 0 0 / h a
voor opruimen takhout, grondbewerking, aankoop, transport, inkuilen,
planten, bemesten, inboeten en nazorg — omlaag kunnen worden gebracht.
In verband met de berekening van de grondverwachtingswaarde wenst
het merendeel der opposanten het ruimen van takken bij de kapkosten
te rekenen (rente 0) en niet bij de cultuurkosten.
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Het ligt nu in de bedoeling, nu de artikelenreeks over de douglasdagen
1957 is beëindigd, deze gebundeld uit te geven. E r kwamen reeds een
aantal aanvragen binnen, maar met de instituten moet dit nog worden
overlegd. E e n prijs is derhalve nog niet te noemen. Oriënterend zouden
wij eenzelfde prijs willen proberen te benaderen als die van de bundel
over de J a p a n s e lariks, die op f 2,50 uitkwam. Meer opgaven aan de
secretaris te Bilthoven, waartoe d e voorzitter van de Vereniging op de
vergadering te B r e d a aanspoorde, zijn wel zeer gewenst," mede met het
oog op de hoge kosten van de tabellen.
D e Redactie.

