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Algemene Bijdragen
KERSTBOMEN
Voor ons ligt een catalogus 1957/58 uit de Verenigde Staten, waarin
F. W . Schümacher, Horticulturist in Sandwich, Mass. zaden aanbiedt
voor de boomkweker en voor de bosbouwer. Het doet wat ongewoon
aan daarin te lezen, dat zaad van groveden zo geschikt is voor het
kweken van kerstbomen. De aanbiedingen betreffen zelfs zaad van verschillende herkomsten uit Europa, De kroon spannen volgens Amerikaanse ervaringen gebergte-rassen uit Spanje, Frankrijk en Oostenrijk.
Maar ook zaad gewonnen in lagere streken in België en Noord-Duitsland
biedt weer bepaalde voordelen, omdat daaruit kerstbomen van een wat
ander type opgroeien.
Dat" de groveden ook in Canada als kerstboom wordt gebruikt is wel
zeker, daar wel 2-jarige grovedennenplanten per vliegtuig uit Nederland
worden ingevoerd om voor dat doel te worden doorgeteeld. Kosten ze
hier een cent per stuk, dan kosten ze aldaar wel 10, maar het -schijnt
toch te lonen, daar het zaaien en verspenen er blijkbaar niet mogelijk is
door gebrek aan arbeidskrachten of toch nog duurder wordt door hoge.
lonen.
Ook de douglas, speciaal de grijze, wordt in genoemde catalogus vermeld als geschikt voor kerstbomen. Dit bevestigt enige recente mededelingen bij een bezoek aan het Northeastern Forest Experiment Station
in Philadelphia. Een der pathologische medewerkers was kort geleden
gepromoveerd op een onderzoek naar de beste wijze van bestrijding van
Rhabdocline pseudotsugae met fungiciden. Wij konden moeilijk aannemen, dat dit bebossingen zou kunnen gelden. Het bleek dan ook, dat
het onderzoek douglas betrof in kerstboom-kwekerijen. Voor bebossingen
wordt de douglas in de Oostelijke Staten praktisch niet gebruikt; men
verwacht veel meer van Pinus strobus, mits door bepaalde maatregelen
tegen de roest beschermd. De douglas wordt daar derhalve vrijwel uitsluitend gekweekt als kerstboom.
Volgens Sowder zou Abies balsamea de meest gebruikte kerstboom
in de Verenigde Staten zijn, naast een aantal andere boomsoorten, waaronder douglas en Pinus. Het jaarlijkse gebruik van kerstbomen in de
Verenigde Staten werd in 1949 reeds geschat op 21 millioen stuks, daarenboven werden nog 9 millioen ingevoerd uit Canada. (A. M. Sowder,
Christmas trees, the tradition and the trade. Agric. Information Bulletin
no. 94, U.S. Dept. of Agriculture, 1952. Zie ook van dezelfde auteur:
Trees, yearbook of agriculture, 246—254, 1949, U.S. Dept. of Agric.,
Washington).
In Europa denken wij aan sparren, eigenlijk uitsluitend aan gewone
fijnspar, als wij het over kerstbomen hebben.
Het gebruik van kerstbomen, in de Scandinavische landen en Centraal
Europa reeds lang algemeen, heeft ook in Nederland meer en meer in-

282
gang gevonden. Z o is bij de gelijktijdige aanwas van de bevolking, de
vraag naar kerstbomen in ons land gegroeid en ontstond belangstelling
voor het kweken en leveren van kerstsparren.
Het probleem van diefstallen van kerstbomen uit het bos wordt ook in
alle landen bestudeerd. Een preventieve methode werd in ons land wel
plaatselijk toegepast — naar men zegt met succes — door het aanbrengen langs grote wegen van borden met het opschrift:
Hebt Uw bomen lief
Wees geen kerstboomdief.
Ook heeft men bij het Bosschap wel gedacht aan vervoerbewijzen voor
kerstbomen of kerstboomvrachten, doch tot een uitvoering van dit denkbeeld is men nog niet gekomen. Zojuist bereikte ons een recent exemplaar van „The Forest Log" uit Salem, Oregon, vol. 27, nr. 4, november
1957, waarin op blz, 3 in een artikel „Christmas tree dealers must have
bill of sale" een desbetreffende maatregel wordt aangekondigd. Bij elke
partij groter dan 5 stuks moet een geleidebewijs zijn, waarop het adres
van de oorspronkelijke eigenaar voorkomt, het aantal bomen en de soort,
alsmede een beschrijving van het perceel waar de bomen werden geoogst
en dat door de houtvester of boswachter werd aangewezen. De nachtelijke diefstallen namen steeds meer toe en wel voora! ten behoeve van
de Californische markt.
Welke omvang het gebruik van kerstbomen kan gaan aannemen, ook
in Europa, blijkt wel uit een bericht in de Allgemeine Forstzeitung 12
(1957) (omslag blz. 2) van 11 december 1957, waarin wordt vermeld
dat in Nordrhein-Westfalen de 'behoefte aan kerstbomen thans meer
dan 4 millioen stuks bedraagt, waarvan 2 / 3 deel uit de kwekerijen en
bossen komt en de rest uit Zuid-Duitsland, Denemarken en.
Nederland wordt ingevoerd ! De speciale kerstbomencultuur richt zich naast
fijnspar ook op blauwspar en zilverden (Sauerland).
Wij hebben enkele auteurs bereid gevonden in interessante bijdragen
over de kerstboomcultuur te schrijven, die hieronder volgen.
De Redactie.

