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Inleiding
De houtsoortenkeuze wordt in belangrijke mate bepaald door de gesteldheid van de grond. De reeds geruime tijd in de bosbouwpraktijk in gebruik
zijnde bodemkaarten maken het mogelijk een inzicht te verkrijgen in de aard
en de verspreiding van de verschillende gronden. Door het onderzoek en de
werkzaamheden van de Slichting voor Bodemkartering is de houtsoortenkeuze voor de bosbouwer eenvoudig gemaakt. De bodemkaarten worden in
geschiktheidskaarten vertaald, waarbij voor elk bodemtype de mogelijkheden
voor aanplant van de gebruikelijke houtsoorten worden weergegeven.
Onlangs is bovendien door de Stichting voor Bodemkartering een overzicht
van de geschiktheidsklassen voor de bosbouw opgesteld, dat alle bodemeenheden in ons land omvat. De indeling van gronden naar hun geschiktheid
voor de aanplant van de verschillende houtsoorten is een belangrijke stap
voorwaarts in de richting van optimaal bodemgebruik door de bosbouw.
De houtsoort, die wordt aangeplant op grond van deze geschiktheidsclassificatie zal immers een bodem vinden die aan de eisen van de betreffende
houtsoort voldoet. De groei en de gezondheid van een volgens deze beginselen
aangelegde cultuur zal, naar bodemkundige maatstaven gerekend, zo goed
mogelijk zijn.
Er zijn echter in de groeiplaats, en ook in het bosbedrijf zelf, andere
factoren die eveneens een invloed op de houtsoortenkeuze kunnen uitoefenen.
Factoren die niet in de bodemkaarten tot uiting komen en waarmee de bosbouwer wel degelijk rekening moet houden. Door deze factoren kan de
houtsoortenkeuze worden beperkt. Het is een gelukkige omstandigheid, dat
de door de Stichting voor Bodemkartering opgestelde indeling naar geschiktheid niet tot één houtsoort per klasse beperkt is gebleven. Hoe beter de grond,
des te ruimer is de houtsoortenkeuze. Op arme gronden kunnen de beperkende
factoren, door het geringe aantal houtsoorten dat aldaar mogelijk is, moeilijkheden veroorzaken. De beperkende factoren liggen op het gebied van het
klimaat, de ziekten en beschadigingen, de voorgeschiedenis, de houtproduktie
en -afzet, de houtteeltkundige gesteldheid in de groeiplaats en dergelijke.
Klimaat
Zonder nader in te gaan op de verschillende methoden, waardoor het klimaat kan worden gekarakteriseerd, mag als bekend worden verondersteld
dat in ons land het klimaat zeker niet overal gelijk is. Het zijn vooral de
factoren temperatuur en wind, die in ons land min of meer variëren. Over
het gehele jaar berekend is de gemiddelde temperatuur in het noorden van
ons land meer dan 1° C lager dan in het zuiden, hetgeen op de verhouding
tussen de neerslag en de potentiële evapotranspiratie, of wel de waterbalans,
een duidelijke invloed uitoefent. Het vochttekort op basis van deze temperatuurverschillen is in het zuiden daardoor groter dan in het noorden.

16
Van betekenis zijn ook de gemiddelde dagelijkse temperaturen per maand
en het verloop van de isothermen. De gemiddelde dagelijkse minimumtemperaturen zijn gedurende alle maanden van het jaar in Drente en aansluitende delen van Friesland, Overijsel en Groningen het laagst, terwijl
Zeeland en een groot deel van het kustgebied de hoogste gemiddelde minimumtemperaturen hebben. In de zuidoostelijke helft van het land zijn de
verschillen vrij gering.
De gemiddelde dagelijkse maximumtemperaturen per maand geven een
geheel ander beeld. Gedurende de herfst en de winter zijn de verschillen tussen
noord en zuid klein (1 a 1,5° C) en de isothermen verlopen min of meer
west-oost tot noordwest-zuidoost. Gedurende de zomer zijn de verschillen het
grootst ( ± 4,5° C) en is door de invloed van temperatuurverschillen tussen
zee en land het verloop van de isothermen min of meer evenwijdig met de
kustlijn.
De temperatuur als klimaatsfactor oefent op tweeërlei wijze een invloed
uit op de groei en fysiologische gesteldheid van bomen en derhalve op de
houtsoortenkeuze. Enerzijds door de relatie met de waterbalans en anderzijds in verband met de warmtebehoefte van boomsoorten.
Voor de waterbalans is in het bijzonder de gemiddelde dagelijkse maximumtemperatuur gedurende de maanden van het groeiseizoen van belang.
Dit betekent dat globaal gezien Limburg, het oostelijk deel van Noordbrabant
en een klein gedeelte van de zuidelijke Achterhoek het grootste vochttekort
in het groeiseizoen hebben. Zeeland, het uiterste westen van Noordbrabant,
Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drente hebben het kleinste
vochttekort. De overige gebieden vallen daar tussenin.
Door het verschil in warmtebehoefte is de gemiddelde dagelijkse minimumtemperatuur, zowel in het groeiseizoen als in de winter, van betekenis. Het
blijkt, dat Drente, het noordoostelijk deel van Overijsel, zuid-oostelijk Groningen en zuid-oostelijk Friesland steeds het koudste zijn. De gebieden met
hogere minimumtemperaturen zijn Limburg, Noordbrabant, het westen van
Utrecht. De hoogste hebben Zeeland, en de kustgebieden van Zuid- en NoordHolland.
De invloed van de temperatuur op de groei en de gezondheid van het bos
is niet eenvoudig vast te stellen, omdat warmtebehoefte en vochtbehoefte van
de houtsoorten niet altijd gelijk gericht zijn. Enkele voorbeelden kunnen dit
verduidelijken.
De populieren van de Aigeiros groep, hebben in het algemeen een grote
vochtbehoefte en — dit geldt althans voor een groot aantal klonen — een
belangrijke warmtebehoefte. De warmtebehoefte zal dan bij de klonenkeuze
de doorslag moeten geven, omdat aan de vochtbehoefte kan worden voldaan
door de bodem. Dit zou kunnen verklaren waarom het aantal geschikte
klonen in het noorden van ons land beperkter is dan in het zuiden.
Pinus nigra en in het bijzonder de Corsicaanse den heeft een lage vochtbehoefte en een grote warmtebehoefte. Het koudere gebied in het noordoosten
van ons land is daarom niet voor deze soort geschikt, hetgeen inmiddels door
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praktijkervaringen al is vastgesteld. Het zuiden en voor een deel het midden
evenals het warmere kustgebied zijn wel geschikt voor de Corsicaanse den.
De lariks heeft evenals de fijnspar een geringere warmtebehoefte en een
grote vochtbehoefte. Dit betekent geen beperking van de aanplant van deze
soorten door directe temperatuurinvloed doch een vermindering van de
geschiktheid van bepaalde gronden in het drogere zuidoosten van ons land.
Is op gronden met een matige vochtvoorziening in het noorden nog een
redelijke groei van deze soorten te verwachten, op vergelijkbare gronden in
het genoemde warmere en drogere gebied kan het noodzakelijk zijn de aanplant af te raden.
Dit laatste geldt, hoewel in mindere mate ook voor douglas, die geen hoge
eisen stelt aan de vochtvoorziening door de bodem, doch wel gevoelig is voor
de waterbalans,
Wordt de huidige kennis samengevat, dan ontstaat het volgende overzicht:
gebied
Noord-oost
Zuid-oost
Midden
Kustgebied

door temperatuur en waterbalans beperkte
mogelijkheden voor:

Pinus nigra

Bepaalde populicrcklonen
Gewone esdoorn
Lariks
Fijnspar en andere Picea soorten
Douglas
Geen
Geen

Nachtvorst is als macro- en microklimaatsfactor berucht in de bosbouwpraktijk. In gebieden waar de gemiddelde dagelijkse minimumtemperaturen
in het voorjaar het laagste zijn bestaan de grootste kansen voor het optreden
van nachtvorst. De bosbouwer is er evenwel reeds lang mee vertrouwd geraakt, dat nachtvorst grillig optreedt. Er zijn namelijk vele factoren, die
het optreden van nachtvorst beïnvloeden. Niet alleen het macro klimaat maar
ook de topografische gesteldheid van het terrein, de omgeving en ook de
vegetatie beïnvloeden het optreden van nachtvorst. Hierover is onderzoek
gaande. In de meeste gevallen zal de bosbouwer bekend zijn met de nachtvorstplaatsen in zijn gebied en daarmee bij de houtsoortenkeuze rekening
houden. Het verdient aanbeveling de nachtvorstplaatsen topografisch vast te
leggen, indien de ligging ervan voldoende zeker is. Nachtvorst beperkt in
sterke mate de houtsoortenkeuze. Ongevoelig zijn bij het naaldhout alleen
Pinus en bij het loofhout berk.
De factor wind is in ons land als beperkende factor zeer belangrijk. Buiten
bosverband of in bebossingen op open land is vooral in het kustgebied op
onbeschutte plaatsen de houtsoortenkeuze sterk beperkt tot bepaalde populierenklonen, wilg, iep, els en de gebruikelijke Pinussoorten. Is eenmaal een
tegen de wind beschutte strook ontstaan, dan vallen de beperkingen grotendeels weg. Het vorenvermclde geldt, hoewel in mindere mate, ook voor het
gebied buiten de kuststrook.
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Ziekten
Het aantal parasieten dat het bos bedreigt is aanzienlijk, doch er zijn
slechts enkele die aan de groeiplaats zijn gebonden en op deze wijze de
houtsoortenkeuze beperken. Dit zijn in het bijzonder Armillaria mellea of
honingzwam en Fomes annosus of wortelzwam. Wanneer deze zwammen
worden aangetroffen, kan het zijn dat bepaalde houtsoorten beter niet kunnen
worden geplant.
Honingzwam komt, zoals bekend is, vooral voor op gronden waar vroeger
loofhout heeft gegroeid. De in het terrein achtergebleven loofhoutstobben
vormen een infectiebron voor het toekomstige bos. Vooral aan gevoelige
houtsoorten kan grote schade worden toegebracht. Deze schade bestaat in
hoofdzaak uit een afsterving van jonge bomen, maar ook in de vorm van
stamrot bij oudere exemplaren.
Tussen de naaldhoutsoorten bestaat verschil in gevoeligheid voor de aantasting door de honingzwam. Groveden, Corsicaanse en Oostenrijkse den en
lariks zijn op jeugdige leeftijd zeer gevoelig; fijnspar en Abies zijn matig
vatbaar, terwijl de douglas het minst gevoelig is. Dit betekent dat op gronden
waar het gevaar voor Armillaria groot is, met name daar waar oude en
zware loofhoutstobben en eikenhakhout voorkomen, Pinus en lariks moeten
worden uitgeschakeld bij de houtsoortenkeuze.
De indruk bestaat dat op droogtegevoelige alsmede slecht gedraineerde
gronden de aantasting door honingzwam groter is dan op gronden van een
goede fysische gesteldheid. Het zijn met uitzondering van de lariks de naaldhoutsoorten van de droge gronden, die het meest gevoelig zijn, zodat daar
toch de problemen het grootst blijven. Gelukkig is de douglas een houtsoort
die ook op de drogere gronden een bruikbare uitweg biedt.
De andere wortelparasiet, die de houtsoortenkeuze kan beïnvloeden, is
Fomes annosus.
Fomes annosus leeft in wortels en stobben van naaldbomen, soms echter
ook in loofhoutstobben. Gezonde naaldbomen kunnen worden aangetast via bestaande wortelcontacten met zieke of aangetaste exemplaren.
Fomes kan jonge planten doden en stamrot veroorzaken bij oudere bomen.
Vooral bij douglas kan een belangrijk deel van het wortelstelsel worden
gereduceerd waardoor de bomen scheefzakken of zelfs omwaaien.
In ontginningsbossen zal aantasting door Fomes in de eerste generatie van
weinig of geen betekenis zijn, doch door infectie van de stobben van de eerste
en volgende dunningen en tenslotte bij de eindkap kan de schimmel opnieuw
worden geïntroduceerd en toenemen in de tweede generatie bos.
Fomes annosus treedt sterker op naarmate de natuurlijke antagonisten
minder actief zijn. Dit is in het bijzonder het geval op de podsolgronden met
bouwlandinvloed en mogelijk ook op gronden waar strooiselwinning heeft
plaats gehad. Bij de eerste generatie bos zal de houtsoortenkeuze dus niet
worden beperkt door Fomes, omdat deze niet in het milieu aanwezig is.
Bij herbebossing van naaldhoutopstanden, waarin Fomes annosus voorkomt
en door de voorgeschiedenis het milieu gunstig is voor het versterkt optreden
van deze zwam, dienen bij de keuze bepaalde houtsoorten te worden uitge-
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sloten, wanneer althans de stobben niet worden verwijderd. Dit zijn in het
bijzonder de groveden en de douglas, die in de jeugd zeer gevoelig zijn en
ernstige verliezen kunnen lijden.
In plaats daarvan kan men beter de Corsicaanse den kiezen. In mindere
mate zijn lariks en spar geschikt, die weliswaar weinig of geen afsterving
vertonen, doch op latere leeftijd door stamrot worden aangetast. Abies is het
minst gevoelig.
Met betrekking tot deze beide wortelparasieten verdient het aanbeveling
in het raam van de inrichtingswerkzaamheden topografisch vast te leggen,
waar zich in een bosbedrijf de gebieden bevinden met verhoogd gevaar van
aantasting van jonge culturen en waar de houtsoortenkeuze eventueel dient
te worden gewijzigd.
Voorgeschiedenis
Onder de voorgeschiedenis van een groeiplaats wordt verstaan al hetgeen
voor het tijdstip van aanplant heeft plaatsgevonden met betrekking tot behandeling, begroeiing en gebruik van de grond. Bepaalde aspecten van de
voorgeschiedenis, zoals diepe grondbewerking, landbouwinvloed en dergelijke,
worden weergegeven in bodembeschrijvingen en -kaarten. Voor andere aspecten, zoals strooiselwinning, plaggen winning in vroegere tijden, aantal reeds
gegroeide generaties bos en dergelijke, geldt dit niet. Deze aspecten hebben
wel degelijk invloed op de bodemgesteldheid en dus op de houtsoortenkeuze.
Hiermede moet derhalve rekening worden gehouden.
In veel gebieden in Nederland is ten behoeve van de landbouw in vroegere
tijden jarenlang plag gestoken. Niet steeds is dit duidelijk vast te stellen in
het bodemprofiel, behalve eventueel door de afwezigheid van voldoende ontwikkeling van de A-horizont. Kenmerkend is echter de armelijke stikstoftoestand van deze gronden, de nabijheid van oude esgronden en een bodemvegetatie die uit heide, mossen of hooguit uit matig ontwikkelde bosbes of
bochtige smele bestaat. Op dergelijke gronden zijn, bij achterwege laten van
bijzondere maatregelen om de stikstoftoestand te verbeteren, de meer stikstofbehoeftige houtsoorten als loofhout, douglas, Picea en Abies bij de keuze
uit te sluiten. De keuze zal in hoofdzaak beperkt moeten blijven tot Pinus,
lariks en eventueel berk. Alleen daar waar zich inmiddels weer een behoorlijk pakket ruwe humus heeft ontwikkeld, kunnen met inachtneming van de
nodige voorzieningen om de stikstofhuishouding te verbeteren, de andere
soorten worden geplant. Risico's van mindere groei blijven echter bestaan.
In recente tijd is in verschillende bossen in ons land op vrij grote schaal
strooiselwinning toegepast. Hiervoor geldt hetzelfde als bij de plaggenwinning.
De houtsoortenkeuze is daardoor beperkt tot Pinus, lariks en berk. Eerst
na een generatie van deze bossen worden de omstandigheden voor de meer
stikstofbehoeftige soorten weer beter.
Het gebruik van de grond voor landbouwdoeleinden is in de bodemkaart
verwerkt, wanneer de gehomogeniseerde horizont voldoende dik is. Wanneer
echter alleen Iandbouwvoorbouw is toegepast gedurende een of meer jaren,
dan is dit niet op de bodemkaart aangegeven, [n zulke gevallen zal door
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verhoging van de bodemvruchtbaarheid de houtsoortenkeuze niet beperkt
doch eerder uitgebreid kunnen worden. Heeft echter op deze gronden reeds
een generatie naaldhout gegroeid, dan kan door het toegenomen gevaar van
Fomes annosus de keuze wel weer worden beperkt. Hiervoor wordt naar de
vorige paragraaf verwezen. Een nadere precisering van de bodemgeschiktheid
door chemisch grondonderzoek is echter wel gewenst. In het bijzonder geldt
dit voor de vochtige gronden, waar de houtsoortenkeuze zeer sterk van de
chemische bodemvruchtbaarheid kan afhangen.
De aard van de voorgaande vegetatie is eveneens van belang voor de houtsoortenkeuze. Nadere toelichting behoeft de betekenis van heide of andere
vegetatie van woeste grond of het volledig ontbreken van vegetatie op drooggevallen gronden, of een eerste generatie of een volgende generatie na bebossing of een reeds altijd aanwezige bosvegetatie. Wordt voor de eerste maal
op heide of andere in recente tijd nog niet in cultuur gebrachte grond geplant, dan zal vooral op podsolgronden het milieu arm zijn aan stikstof. Bij
de houtsoortenkeuze zullen dan de meer stikstofbehoeftige soorten moeten
vervallen en de pioniersoorten moeten worden gekozen. Dit zijn van de naaldhoutsoorten Pinus en lariks. Worden Picea, douglas of Abies geplant, dan
zijn speciale maatregelen zoals stikstofbemesting, aanplant van leguminosen
of els nodig om de grond in een geschikte toestand te brengen. Betreft het
gronden waarop loofhout wordt geplant — IJselmeergronden — dan komen
bij een eerste generatie alleen populier, wilg en els, eventueel berk in aanmerking en vallen de andere houtsoorten in de meeste gevallen af. Bij gebruik
van populier en wilg is onder deze omstandigheden steeds bijmenging van els
noodzakelijk om een betere stikstofvoorziening te bewerkstelligen.
Wanneer op zulke gronden een of meer generaties bos hebben gegroeid,
dan zal op de niet-droge gronden de stikstof huishouding zodanig zijn ver> beterd, dat op de naaldhoutgronden de meer stikstofbehoeftige soorten kunnen worden geplant. In veel gevallen zal de stikstofvoorziening zo sterk zijn
verbeterd, dat lariks, die een lage stikstofbehoefte heeft en ongunstig op stikstofovermaat reageert, bij de houtsoortenkeuze moet afvallen. Op de voor
loofhout geschikte gronden zal bij de aanplant van een tweede of volgende
generatie geen aanleiding zijn voor beperking in de loof houtsoortenkeuze.
Heeft de grond altijd bos gedragen, dan is er eveneens geen beperking in
de houtsoortenkeuze met uitzondering van die gevallen, waarin het gevaar
voor wortelaantastingen door Fomes of Armillaria te sterk is toegenomen.
Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.
Insekien en wild
Dat insekten en wild grote schade aari dc jonge culturen kunnen veroorzaken is algemeen bekend. Of dit betekent, dat wild en insekten de houtsoortenkeuze beperken, is echter de vraag. Op de cultuurvlakte zijn vrijwel
alle naaldhoutsoorten voor insektenschade gevoelig. Het heeft weinig zin om
hiermede bij de houtsoortenkeuze rekening te houden, in het bijzonder nu
door bepaalde bestrijdingsmaatregelen, al dan niet preventief, dergelijke
insektenschade is te voorkomen.
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Hen uitzondering vormt in dit geval de aantasting van jonge grovedennenculturen door Evetria soorten, in het bijzonder E. buoliana, wanneer in de
directe omgeving van de cultuurvlakte grote oppervlakten oudere grovedennenopstanden worden aangetroffen, die permanent een dichte populatie
van dit insekt in zich bergen. Vooral ten zuiden van de grote rivieren, in
het oostelijk deel van Noordbrabant en het midden van Limburg, komt dit
veel voor, vermoedelijk door de aanwezigheid van veel beplantingen van voor
dit insekt gevoelige herkomsten, slechte gronden en een ongunstige waterbalans.
Door de chemische bestrijding is een aantasting van jonge culturen weliswaar te voorkomen, doch in verband met exceptioneel hoge kosten in dat
geval is het beter in plaats van groveden een andere houtsoort te kiezen, die
niet of slechts in geringe mate wordt aangetast. Bijvoorbeeld de Corsicaanse
den, of de Oostenrijkse den. Een wijziging van de houtsoortenkeuze is hier
meestal doelmatiger dan een chemische bestrijding.
De bescherming tegen wildschade is niet te bereiken door houtsoorten te
kiezen, die minder gevoelig zijn voor die schade, doch alleen door het nemen
van maatregelen, waardoor het wild niet bij de jonge aanplant kan of wil
komen. Dit is mogelijk wat simplistisch gezien, doch een andere wijze van
voorkómen van wildschade bestaat niet. Men kan evenwel een andere doelstelling dan houtproduktie aan het bos geven door bijvoorbeeld de jachtbelangen te laten prevaleren. Dit heeft dan bepaalde — niet duidelijk te
definiëren — consequenties voor de houtsoortenkeuze. In principe wordt
echter gesteld, dat wild de houtsoortenkeuze niet beperkt.
Bijzondere aspecten
Naast de voorgenoemde factoren is er een aantal, dat niet direct aan de
groeiplaats is gebonden, maar dat toch beperkend kan werken bij de houtsoortenkeuze, die in het voorgaande uitsluitend is benaderd van uit een
ecologisch standpunt.
Een belangrijke factor is in dit verband de afzet van het hout. Zonder
voortdurend gedegen marktonderzoek is hierover weinig concreets te zeggen.
Bovendien speelt ook de doelstelling van het betreffende bosbedrijf hierin
mee. De houtsoortenkeuze zal bij een strikt op de houtproduktie gericht
bedrijf sterker beperkt zijn dan bij een bosbedrijf, dat ook andere doelstellingen heeft. Daarom is het in wezen ook noodzakelijk bij het aangeven van
de houtsoortenkeuze een overzicht te geven van de kosten en te verwachten
opbrengst van een cultuur, per houtsoort en per groeiplaats.
Een ander aspect van belang is de beslaande houttceltkundige situatie in
en rond de groeiplaats. Om bijvoorbeeld douglas en in mindere mate ook
Tsuga, Abies enz. te kunnen planten, moet niet alleen de bodem daarvoor
geschikt zijn, doch moet ook mogelijkheid bestaan beschutting aan de cultuur
te geven. Is deze er niet, dan zullen deze houtsoorten bij de keuze moeten
afvallen. Zo kunnen ook bepaalde populiereklonen niet worden gebruikt in
een gebied met veel lariks en omgekeerd dient lariks bij de houtsoortenkeuze
te vervallen in een gebied met overwegend populieren. Dit in verband met
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het gevaar voor roestaantasting van populier (Melampsora larici-populina).
De beperking in de soortenkeuze vervalt wanneer gewerkt wordt met roestresistente klonen.
Onder de Pinussoorten wordt de Weymouthden door de aanwezigheid
van concentraties van zwarte bessenculturen, in verband met het gevaar voor
Weymouthroest, in toepassing beperkt.
Bij eenvormigheid van de groeiplaats over grote oppervlakte, kan het, ter
verkrijging van de nodige risicospreiding, gewenst zijn niet het gehele betreffende gebied met de meest aantrekkelijke soort te beplanten.
Tenslotte kan het gedurende lange tijd niet aanwezig zijn van goede herkomsten van plantsoen de houtsoortenkeuze beperken. Deze situatie kan ontstaan door het ver uiteen liggen van zaadjaren en een niet daarop ingestelde
voorraadvorming, zoals bij douglas.
Factoren, die een invloed kunnen hebben op de houtsoortenkeuze, doch
waarover thans nog weinig bekend is, zijn bijvoorbeeld recreatie, luchtverontreiniging en zout in de lucht.
Samenvattend overzicht
Aspect

Factor

"

*

Macroklimaat

Temperatuur in het
N.O. van Nederland
Vachtbalans in het
Z.O. van Nederland

Microklimaat

nachtvorst

Ziekten in bodem

Fomes annosits
Armiltaria mellea

Voorgeschiedenis

Plaggen- en strooiselwinning
Oude landbouwgrond
Eerste bebossing
Herbebossing
Evetria in Z. Nederland
Economie
Afwezigheid oud bos
Populierenroest

Insekten
Bijzondere aspecten

Beperkte mogelijkheden
voor:

Pintts nigra

Bepaalde populiereklonen
Gewone esdoorn
Lariks
Fijnspar en andere Picea soorten
Douglas
Alle soorten behalve Pinns en
berk
Douglas
Groveden
Pinussoorten
Lariks
Alle soorten behalve Pinus, berk
en lariks
Zie Fomes annosus, wanneer reeds
één generatie heeft geeroeid
Alle soorten behalve Pinus, lariks,
els, wilg, populier en eventueel
Picea
Lariks
Groveden
niet economische soorten
Douglas, Tsuga, Abies
Populier, lariks

