Boekaankondiging.
Handbuch der Baumschulert von Baumschulenbesitzer. Dr. Ing. A n t o n
O 1 b r i c h.
Verlag von M . S . H . S c h a p e r , Hannover.
In zijn inleiding schrijft Dr. O 1 b r i c h, die voor den wereldoorlog
Forstingenieur w a s en daarna een kweekcrijbedrijf is begonnen, dat hij
dit boek in de eerste plaats heeft geschreven ten behoeve van de kleinere
en middel-groote kweekerijbedrijven, voor kweekerijen in het boschbedrijf, die v a a k naar beste weten naar oud gebruik, doch niettemin ondeskundig worden behandeld en verder voor leerkrachten en leerlingen.
Het werk, dat 246 bladzijden bevat, geeft een duidelijke in onderdeden
uitgewerkte inhoudsopgave. N a een bespreking omtrent de meest gewenschte ligging van een kweekerij geeft de schrijver beschouwingen
omtrent verschillende voorkomende bodemtoestanden, die ieder een afzonderlijke bewerking behoeven, de afrastering van de kweekerij, terwijl
daarna een duidelijk inzicht wordt gegeven omtrent de verschillende doelstellingen, die kunnen1 worden beoogd. Schrijver vestigt terecht de aandacht er op, dat er zooveel bedrijven zijn zonder een vooraf opgesteld
kuituurplan, waardoor een ondoelmatige indeeling kan ontstaan. Een in
onderdeelen uitgewerkt plan is z.i. noodzakelijk.
E e n zeer nuttig overzicht geeft schrijver van de oppervlakten, die noodig zijn voor het opzetten van 1000 planten van verschillende houtsoorten
en die welke noodig zijn voor het uitzaaien van 1 kg. zaad. V o o r zaad
van groveden' wordt een oppervlakte van 72 m 2 genoemd, welke oppervlakte met die welke in ons land wordt gebruikt, in het algemeen overeenstemt. N a een bespreking van de verschillende methoden van grondbewerking wordt een uitvoerige beschouwing gegeven over de bemesting.
Het valt op, dat daarbij een lans wordt gebroken voor het gebruik van
goed verteerde stalmest, terwijl in ons land in den regel versche mest
wordt gebruikt, w a a r v a n de schadelijke invloeden — vooral op de zaaibedden — dikwijls naar voren komen,.
D e behandeling van de bemesting met kunstmest is eveneens voor den
Nederlandschen kweeker, die op dit gebied in verschillende gevallen
niet, of onvoldoende, op de hoogte Is, v a n veel belang. Vooral de bemesting met kalk, die hier te lande over het algemeen wordt verwaarloosd,
zeer ten nadeele van de structuur van den grond, is belangrijk.
Bij de behandeling van den, aankoop van zaad vestigt schrijver de
aandacht op de groote beteekenis van de goede herkomst van het zaad,
de door den leverancier te verstrekken garantie omtrent gewaarborgde
kiemkracht — dit is helaas in ons land, zeer tot nadeel van den kweeker,
nog lang geen algemeen gebruik — en het bepalen van de kiemkracht.
Belangrijk is voorts het door schrijver behandelde met betrekking tot het
bewaren v a n het zaad, het voorweeken en stratificeeren, terwijl een voor
ons land onbekende wenk wordt gegeven omtrent het menieën van zaad
van naaldhoutsoorten. In een uitvoerige tabel wordt een overzicht gegeven
omtrent het tijdstip en de duur van het weeken van het zaad. Opgemerkt
zij hier, dat van het voorkiemen van het zaad, zooals dit in ons land
veel gebeurt, niet wordt gerept. O p dit gebied is de Nederlandsche kweeker zijn buitenlandsche collega vermoedelijk de baas.
Het uitzaaien, maken van zaaibedden enz., toont veel overeenkomst
met de hier te lande gevolgde methoden. Slechts zij de aandacht er op
gevestigd, dat een! ruimer gebruik wordt gemaakt van gereedschappen
en werktuigen die hier onbekend zijn en waarvan wij vooral de „Igelwalze" willen noemen, die gebruikt wordt om de door reflen vast ge-
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slagen zaaibedden weer los te maken, zonder het z a a d te beschadigen;
o.i. een werktuig» dat in ons land zeer goede dieasten zou kunnen bewijzen.
O o k de mededeelingen omtrent maatregelen ter voorkoming van schade
door hitte, koude of droogte zijn belangwekkend. Omtrent beschadigingen
door zwammen, en dieren wordt niet veel gezegd. Schrijver verwijst eigenlijk in hoofdzaak naar eenl paar vlugschriften van de Biologischen
Reichsantalt in Berlin-Dahlem. Het is jammer, dat in dit overigens o.i.
goede werk hieraan niet meer aandacht is besteed.
Lang wordt stilgestaan bij het schoonhouden der kweekerij. O o k o p
dit gebied worden ons onbekende werktuigen beschreven o.a. de Jatelöffel
(wiedlepel), die uitnemende diensten zou bewijzen. Bij de beschrijving van
het verspenen worden, vooral met betrekking van het tijdstip w a a r o p dit
voor verschillende houtsoorten kan geschieden, nuttige wenken gegeven.
D e Jutlandsche planthark, helaas in ons land vrijwel nimmer gebruikt,
wordt terecht geroemd. Omtrent de vegatieve vermeerdering biedt het
werk o.i. weinig nieuws. Het zelfde geldt voor het rooien van plantsoen,
met uitzondering evenwel van het rooien van jong naaldhout, dat bij
grootere oppervlakten veelal door middel van een speciaal daarvoor geconstrueerde ploeg geschiedt, waardoor beschadiging der wortels wordt
voorkomen. E r is ons slechts één kweker in ons land bekend, die deze
methode eveneens toepast, zij het dan ook, dat vermoedelijk de door hem
gebruikte ploeg te verbeteren valt. Belangrijk is voorts hetgeen .omtrent
het inkuilen v a n plantsoen wordt medegedeeld, hoewel toch o.i. het inkuilen voor langen tijd zooveel mogelijk dient te worden vermeden.
Verder geeft het werk een duidelijk en uitgebreid overzicht met betrekking tot het veredelen van verschillende planten, inzonderheid van
rozen en fruit en. de meest geschikte onderlagen. Eventeens is uitvoerig
behandeld de verzending van het plantsoen, waaruit ons blijkt, dat hoe
goed deze ook in ons land mag zijn er toch ook o p dit gebied nog wel
wat te verbeteren valt.
Tenslotte worden een aantal adressen genoemd, w a a r men de verschillende werktuigen materialen, zaden, planten, bestrijdingsmiddelen enz. enz.
kan verkrijgen.
Het door Dr. 0 1 b r i c h geschreven werk kan o.i. niet andcres dan
gunstig worden beoordeeld. Het is overzichtelijk, goed geschreven, en
gedrukt met een. duidelijke letter, terwijl door tal van teekenlngen,
schetsen en foto's het behandelde wordt verduidelijkt. Hoewel o.i. niet
kan worden gezegd, dat er voor den Nederlandschen kweeker zeer veel
uit valt te leeren, is het niettemin voor hem een nuttig werk, omdat hij
zijn bedrijf kan toetsen aan dat in het buitenland, dat — hoewel meestal
niet ingrijpend — toch op verschillende punten van het kweekerijbedrijf
in ons land afwijkt.
E r valt in ons land — vooral met betrekking tot dé bemesting —
nog veel te verbeteren en ook is verbetering mogelijk door het gebruik
van hier onbekende gereedschappen en werktuigen, die in het werk v a n
0 1 b r i c h zoo goed worden beschreven en (of) afgebeeld. W i j mogen
dit werk dan ook zeker den. Nederlandschen kweeker aanbevelen.
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