Oogstverwachtingsbericht voor Boomzaden

[232.311]

Dit bericht, betreffende seizoen 1967/1968, werd samengesteld door het Staatsbosbeheer in overleg met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
Inleiding.
Zowel voor loof- als naaldhout is de oogstverwachting dit seizoen teleurstellend.
Welke omstandigheden hierbij een rol hebben gespeeld is niet bekend maar onderzoek
en waarnemingen tijdens en na de bloei kunnen bijdragen tot het verkrijgen van meer
inzicht in het probleem van de onregelmatige zaadjaren.
Naaldhout.
Van de pinus-soorten komt de groveden in de selectie-opstanden bij Ommen en op de
Veluwe niet boven een middelmatige oogst uit; alleen in Noordbrabant wordt een vrij
goede oogst verwacht maar selectie-opstanden komen alleen voor bij Ossendrecht.
Zowel voor Oostenrijkse als voor Corsicaanse den is de verwachting voor de Duinstreek beneden middelmatig, voor het binnenland over het algemeen nog lager hoewel
in Noordbrabant voor Corsicaanse den zeer plaatselijk een middelmatige oogst mogelijk is.
Gelet op de éénjarige kegels van de pinus-soorten geldt voor het seizoen 1968/1969
dezelfde verwachting als voor dit seizoen.
^
Lariks en fijnspar dragen alleen plaatselijk aan enkele oudere bomen kegels, hetzelfde
geldt voor douglas (zie eerder verschenen bericht; vorige nummer blz. 403).
Loofhout.
Ook het loofhout stelt teleur. Van beuk wordt een slechte oogst verwacht. Voor
inlandse eik ligt de verwachting bij een beneden middelmatige oogst met plaatselijke
uitzonderingen in Utrecht, Veluwezoom en oostelijk Noordbrabant waar de verwachtingen middelmatig tot vrij goed zijn.
Van Amerikaanse eik wordt plaatselijk een vrij goede oogst verwacht in oostelijk
Noordbrabant.
Wat betreft els en berk, hiervan wordt een middelmatige tot vrij goede oogst verwacht,
overigens met veel plaatselijke verschillen.
Zaadimport
Aan import van zaden van naaldhout valt ook dit jaar niet te ontkomen. Let daarbij
op de door het Bosbouwproefstation goedgekeurde herkomsten die met N.A.K.B.certificaat moeten worden afgeleverd wanneer via de handel wordt aangekocht. Dit
geldt voor alle genoemde naaldhoutsoorten alsmede voor inlandse en Amerikaanse eik
en beuk.

Boekbespreking

[422.1 : 111.84]
Schneider, T.: Nachtvorst en mikroklimaat (in het bijzonder in jonge bosaanplant).
Proefschrift, Wageningen; Mededelingen Landbouwhogeschool, 67 (4) 1967
(1—82).
Het doel van dit nachtvorstonderzoek was na te gaan of enkele van de methoden ter
voorkoming van schade door nachtvorst in de land- en tuinbouw toepassing kunnen
vinden in de bosbouwpraktijk.
Ten behoeve van deze vraagstelling werden metingen verricht op een tweetal terreinen
van het Staatsbosbeheer (te Smilde in een jonge aanplant van fijnspar en te Emmen in
een jonge aanplant van lariks en fijnspar), op het landgoed ,,Het Planken Wambuis"
(in een jonge aanplant van lariks) en een proefterrein in Tunesië (een olijvenplantage en
de naaste omgeving daarvan). Een groot aantal metingen werden daartoe uitgevoerd:
— metingen van netto Ianggolvige stralingen (bovengronds)
— metingen van warm testromen in de bodem
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— temperatuurmetingen (lucht cn bodem)
— windsnelheidsmetingen
— verdere metingen (dauw, luchtvochtigheid, windrichting)
Eveneens onder verschillende omstandigheden:
— bij heldere nacht
— bij bewolkte nacht
— boven onbewerkte grond
— boven zwart gemaakte grond
En op verschillende hoogtes (tot op 6,40 m boven het aardoppervlak).
Voor de bosbouw zijn de hoofdstukken 4 en vooral 5 van belang. In het eerstgenoemde hoofdstuk vermeldt de auteur gegevens uit de literatuur over de verschijnselen die
in de plant plaatsvinden tijdens de bevriezing, alsmede factoren die van invloed ^ijn
op de vorstresistentie.
Wordt een plant blootgesteld aan een temperatuur beneden 0° C dan daalt de temperatuur in het plantenweefsel tot het onderkoelingspunt (enkele graden beneden 0° C).
Daarna volg een lichte stijging als gevolg van beginnende bevriezing, waarbij warmte
vrijkomt. Vervolgens blijft gedurende een korte tijd, zo lang de bevriezing van het
weefselsap voortduurt, de temperatuur constant om daarna opnieuw te gaan dalen als
gevolg van uitstraling.
Bij bevriezing bevriest eerst het water in de intercellulairen. Er vormen zich daar
ijskristallen die aangroeien door water uit de omgevende cellen aan te zuigen. Het zijn
deze ijskristallen die tenslotte de celwanden kapot drukken, vervolgens het protoplasma
beschadigen, waarna de cellen afsterven. Naast ijsvorming in de intercellulairen is ook
intracellulaire ijsvorming mogelijk, wat meestal ernstiger gevolgen heeft dan intercellulaire ijsvorming.
Het gehalte aan in het celsap opgeloste suiker is van groot belang op de vorstresistentie; hoe hoger dit suikergehalte, des te hoger de osmotische druk, des te moeilijker de waterafgifte, des te groter de vorstresistentie. Ook andere stoffen dan suiker,
zoals het protoplasma-eiwit zou in dit opzicht een soortgelijke roL spelen. Een grotere
semi-permeabiliteit van de celmembraan verhoogt de vorstresistentie omdat de kans op
ijsvorming in de cel daardoor wordt verkleind.
Verschillende uitwendige omstandigheden beïnvloeden de vorstresistentie, zoals temperatuur, straling, watervoorziening en voeding, omdat deze factoren invloed hebben op
de suikervorming en de wateronttrekking uit de intercellulairen en de cellen. Het veranderen van de vorstresistentie binnen het seizoen is een gevolg van deze veranderende
uitwendige omstandigheden alsmede van de fenologische fase van de plant.
Hoofdstuk 5 noemt drie methoden van nachtvorstbestrijding: biologische methoden,
cuUuurmaatregelen of passieve methoden en de actieve methoden. Van de drie genoemde
methoden zijn voor de bosbouw vooral de cultuurmaatregelen van belang. Van de
actieve methoden (nevel- en rookschermen, infraroodstraling, verwarming, beregening,
wind) zijn de investerings- en exploitatiekosten te hoog, terwijl de biologische methoden
(groeivertragers, bespuitingen met borax, kruisingen) zich veelal nog in het onderzoekstadium bevinden; directe reële mogelijkheden liggen bij deze methode in de aanplant
van laat uitlopende soorten en herkomsten.
Als cultuurmaatregelen die het vorstgevaar verminderen worden genoemd:
a. eer» juiste keuze van het terrein in verband met de aan te planten houtsoort
b. het tegenhouden van binnenstromende koude lucht door middel van dichte randbeplantingen stroomopwaarts, terwijl stroomafwaarts een goede afvoer aanwezig moet
zijn (dus daar geen dichte, hoge opstandsranden)
c. het verwijderen van onkruid, struikgewas en lage scherm beplanting op vorstgevaarIijke terreinen.
Vooral op dit laatste punt moet, gezien de meetgegevens te Smilde en Emmen, sterk
de nadruk worden gelegd. Zo werden in Smilde in de loop van de nacht van 27/28 april
1964 tussen onbegroeid terrein en grasterrein verschillen gemeten op 25 cm hoogte van
1,5—3,0° C. In Emmen bedroegen in de loop van de nacht van 4 op 5 juni 1965 de
verschillen op 5 cm hoogte 4,5—0,5° C; ook bij bewolkte hemel werden hier duidelijke
verschillen gemeten, hoewel kleinere dan zo juist genoemd.
De genoemde temperatuurverschillen mogen op rekening worden geschoven van de
remming die de vegetatie heeft op de wind, waardoor de menging van de lucht tussen en
boven de vegetatie vermindert met als gevolg een grotere temperatuurgradient. Het
grote belang van de wind is vastgesteld in een van de 12 stellingen die aan dit proefschrift zijn toegevoegd: „Voor het al of niet optreden van nachtvorst is de windsnelheid
een veel belangrijker factor dan algemeen wordt verondersteld".
J. LUITJES

