Boekbespreking
Holzfehler von H e r m a n n K - n u c h e l , Bern, Buchdruckerei Büchler & Co., 1934, dargestellt im Auftrage der „Lignum", Schweizerische
Arbeitsgemcinschaft für das Holz.
O p 25 Februari 1931 werd te Zürich de „Lignum" opgericht, een vereeniging (Arbeitsgemeinschaft), welke belanghebbenden bij de productie,
de verwerking en het wetenschappelijk onderzoek van hout tezamen
brengt. D e „Lignum" wil zich te weer stellen tegen de verdringing van het
hout door andere bouwmaterialen wanneer het evengoed of beter gebruikt
kan worden als andere materialen. Z i j tracht haar doel té bereiken door'
verbeteringen in de houtproductie, bevordering van het technische houtgebruik en door het scheppen van nieuwe gebruiksmogelijkheden.
In het voorwoord van het hier besproken boekje wordt dit streven
nader toegelicht. Dit zeer lezenswaardige voorbericht bevat tal van zaken
die ook in ons land aanleiding zouden kunnen zijn voor dc vorming
van een dergelijke vereeniging.
Het boekje zelf behandelt de verschillende gebreken die in het hout
kunnen voorkomen en geeft wenken hoe het verkrijgen van hout zonder
gebreken bevorderd kan worden.
Achtereenvolgens worden behandeld fouten in den stamvorm, afwijkin- .
gen in den anatomischen bouw van het hout, houtgebreken als gevolg
van klimatologische invloeden (krimping, scheuren etc.), gebreken tengevolge van fouten bij de opstandsverpleging, bij den houtoógst, bij
het bewaren en het transport en houtgebreken veroorzaakt door dieren
en planten.
Tientallen schitterende foto's verduidelijken den tekst, zoodat er nauwelijks een houtgebrek denkbaar is, waarvan in dit boek geen duidelijke
foto voor komt. Dit maakt de raadpleging, vooral ook voor leeken, wel
zeer eenvoudig. A l bladerende vindt men een afbeelding, die het gebrek,
waarover men meer wil weten, weergeeft, terwijl daarnaast dan alle bijzonderheden te lezen zijn.
Hoewel de beschrijving van elk houtgebrek betrekkelijk kort is, heeft
het groote aantal behandelde gebreken aan het boekje toch nog een omvang van 118 bladzijden gegeven. Het zal ongetwijfeld zijn weg wel
vinden, vooral ook omdat het zoowel voor boschbouwers als voor houthandelaren en houtverbruikers in een inderdaad bestaande behoefte voorziet.
t. W .

Die p[lanzengeographisch~ökologischen Grundlagen des Waldbaus von
Dr. K o n r a d
R u b n e r , Professor an der Forstlichen Hochschule,
Tharandt unter Mitwirkung von Prof. Dr. W . G r a f z u L e i n i n g e n Westerburg.
W a s de verschijning in 1930 van Prof. Dr. A . D e n g 1 e r 's Waldbau auf Oekologischer Grundlage, waarvan het le deel als Oekologie des
Waldes tegelijkertijd afzonderlijk verscheen, een belangrijke gebeurtenis
in den. boschbouw, niet minder is dit het geval met het onlangs verschijnen
onder bovenstaanden titel van den 3en druk van het bekende werk van
Dr. R u b n e r : „Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaus",
waarvan de le druk in 1923 het licht zag.
Evenals in de plantkunde komt in den boschbouw tegenwoordig een
nieuwe richting meer naar voren, waarbij aan de verhouding van de
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boomen tot elkaar, en van deze tot de hun omringende en op hen inwerkende omgeving meer aandacht wordt geschonken.
Het is het bosch als levensgemeenschap, staande onder den invloed
van alle daarop zoowel van buiten als van binnenuit werkende krachten,
dat tegenwoordig vooral onze aandacht vraagt.
Is het te verwonderen, dat waar tegenwoordig in welhaast alle beschavingscentra de individualistische levensbeschouwing plaats maakt voor
een gevoel van saamhoorigheid, deze gedachten zich ook in den boschbouw openbaren, en meer dan vroeger binnen onzen waarnemingskring
wórdt getrokken hetgeen de boomen samenbindt tot levensgemeenschap,
dan wat hen op grond van hun individueele of hun soortei genschappen
in hun levensuitingen doet verschillen ? Men vraagt zich thans meer dan
voorheen af, tengevolge van welke natuurkrachten de bosschen zich aan
ons oog voordoen in de gestalte en samenstelling waarin wij ze kennen.
De 3e druk van het werk van R ii b n e r behandelt de grondslagen
van den boschbouw, waarvan de kennis noodig is voor dc beantwoording
van de vragen, die zich in den nieuweren tijd in den boschbouw aan
ons opdringen.
Gedurende de negen jaren, die verstreken zijn sedert het verschljnerl
van den 2en druk is er op alle gebieden der biologische natuurwetenschappen veel bereikt en niet het minst op dat der boschbouwwetenschap.
R u b n e r heeft van de in deze jaren verkregen uitkomsten partij weten
te trekken, niet alleen door ze in zijn stof te verwerken, maar ook door
deze meer logisch te groepeeren en voor zoover mogelijk uit te bouwen.
Zoowel de beteekenis van het stuifmeelkorrelonderzoek voor het verkrijgen
van een overzicht in de geleidelijke veranderingen, die zich in den loop
der tijden in de samenstelling der bosschen hebben voltrokken als de belangrijke uitkomsten der plantensodologische onderzoekingen en de groote
waarde daarvan voor het verkrijgen van een juist inzicht in de levensgemeenschap der bosschen doet R u b n e r in zijn werk tot hun recht
komen.
De nieuwe druk van R u b n e r staat door een. en ander meer dan
de belde vorigen in het teeken der ökologie en het is dan ook goed,
dat hij den titel in dien zin heeft gewijzigd, waardoor deze een juist
begrip van de In het boek verwerkte stof geeft.
De bewerking van de edaphische groeiplaatsfactoren, beruste wederom
bij Prof. Dr. W . Graf z u L e i n i n g e n - W c s t c r b u r g en het Is
niet te verwonderen, waar op het gebied van de bodemkunde gedurende
de laatste jaren zooveel vorderingen zijn gemaakt, dat ook dit onderdeel
van het werk in vergelijking met den vorigen druk een belangrijke uitbreiding heeft ondergaan.
Beide onderdeelen, de klimatalogische en de edaphische groeiplaatsfactoren zijn geheel op de hoogte van den tijd gebracht. De stof wordt
er systematisch en uitvoerig in behandeld, de boschbouwkundige zoowel
als de studeerende, die zich in het onderwerp wil verdiepen, vindt hier
alles In causaal verband bijeen, wat hij noodig heeft, waardoor het naslaan van speciale werken en het moeizaam zoeken naar publicaties
overbodig wordt. Het spreekt vanzelf, dat deze onderwerpen in een
werk, dat de houtteelt in zijn geheelen omvang behandelt, zooals dat
van D e n g i e r , veel beknopter moeten worden gehouden. Daardoor neemt
het werk van R u b n e r naast het laatst genoemde een eigen plaats in.
Bizondere beteekenis hebben de hoofstukken, gewijd aan het klimaat
op bizondere plaatsen van den opstand, zooals boschranden1, open plekken in 't bosch, e.d.; die, waarin wordt behandeld de betrekking tusschen
klimaat en groei, het karakter der klimaten en dc klimatalogische indeeling van Europa. In het laatstgenoemde hoofdstuk geeft R u b n e r ,
na achtereenvolgens de klimatalogische indeelingen van Mayr, Cajander,
Ilvessalo en Koppen te hebben besproken zijn eigen indeeling, die gegrond
is op het aantal dagen der warme periode voor elke zóne. Bijzondere
waarde heeft voor den gebruiker van het boek hierbij de daaraan toegevoegde duidelijke kaart van de klimaatgebieden van Europa, waarop
ook de gebergte-klimaten zijn aangegeven.
- - - -
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Het tweede gedeelte behandelt het opstandsmateriaal uit een geografisch
oogpunt beschouwd.
Besproken worden o.m. de verbreiding der wouden op aarde, die van
de verschillende houtsoorten in Europa, de historische ontwikkeling van
de samenstelling der bosschen en hunner voornaamste rassen en ten slotte
de natuurlijke woudgebieden van Europa.
BIJ dit laatste onderwerp heeft R u b n e r de medewerking verkregen
van vooraanstaande deskundigen in het buitenland, waardoor niet alleen
de natuurlijke woudgebieden van Duitschland, maar ook die van Polen,
Tschechoslovakije, Eur. Rusland, Zweden, Frankrijk en Italië konden
worden behandeld.
Het derde deel van het boek is gewijd aan de samenleving der houtsoorten in opstanden (Bestandssociologie). D e mij ter beschikking gestelde
plaatsruimte gebied mij weerstand te bieden aan de verleiding om op
dit belangrijke onderdeel van R u b n e r ' s werk uitvoerig in te gaan.
Laat ik volstaan met de aandacht te vestigen op het uitvoerige hoofdstuk
over de leer der plantengemeenschappen, die de bosschen vormen, waarin
de bodemvegetatie der bosschen, de methoden en uitkomsten van het onderzoek der woudtypen en der plantensociologie alsmede de woudvegetatie's alS plantensociologisch geheel worden besproken. Men zal dit
onderwerp, waarbij het bosch als biologisch geheel wordt beschouwd,
als resultante van alle daarin en van buiten daarop werkende natuurkrachten, te vergeefs als één, alles omvattend geheel in een ander werk
zoeken.
Het werk R u b n e r omvat 597 bladzijden, terwijl 173 afbeeldingen
het behandelde verduidelijken.
Bovendien zijn er behalve de reeds genoemde kaart van de klimaatgebieden van Europa aan toegevoegd een zeer duidelijke kaart van de
woudformatie's der aarde, 5 kaarten, aangevende het natuurlijke verspreidingsgebied van den. fijnspar, den groveden, de verschillende zilverdensoorten, den beuk, den zomer- en wintereik en ten slotte een kaart van
de natuurlijke woudgebieden van Duitschland.
Ik beschouw de 3e druk van „Die pflanzengeographisch-Ökologischen
Grundlagen des Waldbaus van Prof. Dr. K . R u b n e r als een groote
aanwinst voor de boschbouwlitteratuur, een handboek niet alleen voor
boschbouwers, maar bovendien voor plantengeografen en beoefenaars der
natuurwetenschappen.
D e naam van den uitgever, J. N e u m a n n te Neudamm, bij wien
het werk verkrijgbaar is voor 34 R . M , {in prachtband 36 R . M . ) , is waar«
borg voor de keurige uitvoering van het werk.
Prof. Ir. J. H . J A G E R G E R L I N G S .
Wageningen, Juni 1934.

MEDEDEELINGEN V A N HET COMITÉ INZAKE
BESTUDEERING E N BESTRIJDING V A N
D E I E P E N Z I E K T E 1934.
N r . 14. Houtverlies tengevolge van het schillen van iepenhout op de
opslagplaatsen, door Prof. A . t e W e c h e l . Verschenen als overdruk
uit dit tijdschrift, aflevering 3 van dezen jaargang.
Nr. 15. Jaarverslagen 1933. In de eerste plaats het jaarverslag van
den secretaris, waarin van een krachtig voortzetten van de werkzaamheden
wordt melding gemaakt. Ter versterking van de geldmiddelen werd contact gezocht met de Centrale Commissie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Deze heeft door een commissie nauwkeurig doen
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nagaan, welke taak het comité zich gesteld had en hoe het deze uitgevoerd heeft. V a n dit onderzoek heeft deze commissie een zeer waardeerend verslag uitgebracht. D e Centrale Commissie heeft een afschrift
van dit verslag aan de besturen van zeer vele gemeenten en aan andere
offlclëele instellingen gezonden teneinde deze op te wekken tot het verleenen van een geldelijke bijdrage. Deze pogingen hebben wel eenig succes
gehad, waardoor de inkomsten van het Comité niet zooveel verminderd
zijn, als anders het geval zou zijn geweest. Rechtstreeksche steun kon
van deze commissie niet worden verkregen. Het verslag van den penningmeester, dat hierop volgt, meldt dan ook tot slot, dat niettegenstaande
aan de medewerkende laboratoria de grootst mogelijke zuinigheid is betracht en de salarissen van de wetenschappelijke werkers belangrijk zijn
verlaagd, in het jaar 1933 nog belangrijk is ingeteerd, Een groot succes
was de iepenziekte tentoonstelling te Goes van 26 tot 29 September.
In het verslag van het iepeniekte-onderzoek, verricht op het phytophatologisch
laboratorium
W illie
Commelin
Scholten
te
Baarn, wordt er melding van gemaakt, dat de meeste proeven het gevoeligheidsonderzoek betroffen. Eenige Centraal Aziatische soorten\ die
tot nog toe volkomen immuun schenen, hebben thans in enkele gevallen
positief gereageerd. O o k uit de proeven genomen op enten van zaailingen, die om hun mindere vatbaarheid vroeger waren uitgezocht, blijkt,
dat groote voorzichtigheid moet worden betracht en dat het zeer gewenscht is, dat enthout van uitgezochte exemplaren niet direct wordt
verspreid.
.
. • •
Naast deze proeven werd wederom gepoogd om iepen te kweeken in
verschillende voedingsoplossingen en ze dan te infecteeren, om den mogelijen invloed van bemesting op ziekte na te gaan. Uit 't resultaat
van deze zeer moeilijk te nemen proeven, is nog geen positieve conclusie
te trekken.
Medewerking werd verleend aan een kleine tentoonstelling in de Tuinbouwschool te Aalsmeer en aan een permanente tentoonstelling in het
museum van het Staatsboschbeheer te Utrecht. Z o o ook aan eenige
paddestoelententoonstellingen. Voordrachten werden gehouden te Aalsmeer en Goes en op de jaarvergadering van de Kon. Mïj. voor Tuinbouw
en Plantkunde.
In het verslag van het iepenziekte-onderzoek, verricht op het laboratorium voor entomologie te Wageningen, wordt melding gemaakt van
een groot aantal genomen proeven en gedane waarnemingen. Jammei:
is het, dat dit verslag zoo weinig beschouwend is en daardoor bijvoorbeeld uit de mededeellng onder ten vijfde: „Het bleek, dat de larven
der iepenspinkevers, wanneer zij zich ter overwintering in depoppenwiegen bevinden, na een verblijf van 7 maanden onder water zich nog
tot imagines ontwikkelen", de valsche conclusie kan worden getrokken, dat het wateren van het hout met de schors er om, een ondeugdelijk
middel zou zijn. Bij de practische bestrijding toch is juist voorgeschreven,
dat zulk hout niet meer met de schors uit het water mag komen. Daartegenover zou uit het medegedeelde omtrent de werking van de carbolineum behandeling van boomen, de conclusie kunnen worden getrokken, dat dit middel veel beter zou zijn dan het wateren, terwijl in de
practijk van de bijzondere deugdelijkheid van dit middel nog niet is
gebleken. Merkwaardig is de mededeeling, dat de groote iepenspintkever
door de bestrijdingsmaatregelen steeds moeilijker voor de proeven is
te verkrijgen, zoodat de kleine iepenspintkever naar verhouding in veel
grooter aantal wordt aangetroffen. Daartegenover staat de mededeeling.
dat een opvallend groot aantal boomen tengevolge van doorgroeiende
infecties is afgestorven en wel nog vóór het tijdstip, waarop dit het
gevolg van „Nachfrasz" van den kever geweest zou kunnen zijn. Indien
dit laatste een algemeen en blijvend verschijnsel zou zijn, dan zou de
huidige bestrijdingswijze van de iepenziekte daarmee tevens in belangrijke
mate zijn veroordeeld.
I n het verslag over het aandeel van het Staatsboschbeheer in de
bestrijding van de iepenziekte wordt er melding van gemaakt, dat ook
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de plantenziektenkundige dienst een — alhoewel betrekkelijk te klein —
gedeelte van ons land voor zijn rekening kon nemen. Vrijwel het geheele Westen en Noorden van ons land werd stelselmatig bewerkt. Jammer genoeg is een klein gedeelte van Groningen en Friesland niet geheel
van doode en stervende boomen gezuiverd. Wellicht houdt dit verband
met het zeer groote aantal boomen, dat voor velling moest worden aangewezen (70.000 tegenover in beide vorige jaren ± 25.000), welk aantal
ook moet wijzen op een sterker optreden van de ziekte. Aangeschreven
werden' ruim negen duizend particuliere gebruiksgerechtigden van iepen
en ruim 300 gemeentebesturen {vorig jaar resp. omstreeks 2500 en,100).
Bij een gehouden controle om na te gaan of de ministerieele voorschriften
van het voorafgaande seizoen volledig waren uitgevoerd, kwam aan het
licht, dat er naast gemeenten, waar alles uitstekend in orde was, ook
verschillende gemeenten waren, waar de uitvoering van de voorschriften
te wenschen overliet, zoodat de aandacht van de betrokken burgemeesters
daarop moest worden gevestigd. In verschillende gevallen heeft dit tot
processen-verbaal en geldboeten geleid.
Voordrachten werden gehouden te Schagen en te Goes.
N r . 16. Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht
in het phytopathlogisch
laboratorium W i 11. ie Commelin
Scholten te Baam, gedurende 1933, door C h r i s t i n e B u i s m a n . Dit is
het uitvoerige verslag van het reeds vermelde korte verslag. W e maken
hierbij dan ook slechts vermelding van het feit, dat gebleken is, dat de
iepenziekte ook voorkomt op onze geïsoleerd gelegen Noordzee-eilanden,
alsmede op llrk. Tenslotte is gedacht aan de- mogelijkheid van een
biologische bestrijding van de iepenspinkever door middel van de zwam
Beauveria bassiana Vuili. In enkele gevallen is een dergelijke bestrijding
van een insect door een zwam gelukt, doch in het algemeen, en in het
bijzonder in het voorliggende geval, is hiervan geen resultaat te verwachten.
F. W . B.

DE KAMPIOEN
van 30 Juni 1934, 51ste jaargang N o . 26.
Dit nummer van het orgaan van de A . N . W . B . is geheel gewijd aan
het Nederlandsche bosch en tracht, in populaïren vorm de belangstelling
van de bowegelijken. onder onze landgenooten op te wekken voor ons
bosch en voor alles wat daarmede verband houdt. Als eerste is de heer
v a n D i s s e l aan het woord met een hoofdartikel: „Het bosch in
in zijn verhouding tot den mensch. Daarna volgt: „Het bosch van zijn
geboorte tot zijn dood", door J. P. v a n L o n k h u y z e n ; „Het bebosschen der duinen", door J. A . v a n S t e ij n ; „ W a t er groeit in onze
bosschen", door ). J e s w i e t " ; „De dierenwereld in onze bosschen",
door M . d e K o n i n g ; „Boschbrandgevaar ert boschbrandbestrijding",
door H . W . S c h c n b e r g v a n M i e r o p en ten slotte een redactioneel
artikel: „Het bosch onmisbaar voor sprookjes, roovers en verborgen
schatten".
D e artikelen zijn met fraaie foto's geïllustreerd, terwijl een geheele
pagina geresveerd is voor de familie V u u r v r e t e r .
t. W .
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Ein nationaler Plan /ür die Amerikanische Forstwirtschaft
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D e tegenwoordige hoofdproblemen.
O m te kunnen beoordeelen hoe de boschbouw in Amerika
en om te kunnen nagaan wat van hooger hand kan worden
men van de volgende statistieken nota tc nemen:
I. Aard van het „bosch". (200 millloen ha).
Oorspronkelijk zaaghout-oerwoud
N a velling weer opgegroeid, z.g.n. 2de generatie
, „Brandhoutbosch"
Kaalgekapt of verbrand
a. Weer behoorlijk begroeid
b. Slecht begroeid of kaal
2. Eigenaars.
Rijk, staat, gemeente
Maatschappijen, ondernemingen
Farms

von Z c h n-

op te heffen
gedaan dient

20 %
IS %
25 %
20%
17%

20%
54 %
26 %

100%
Onder de Mij en en ondernemingen zijn houtindustrie, landspeculatie,
papier- en lucifersfabricatle, spoorwegen, terpentijnwinning, mijnbouw de
voornaamste. Deze zijn voor de boschvernieling dan ook grootendeels verantwoordelijk ; 86 % van de particuliere bosschen liggen oostelijk van de
Missisippi; de meeste farmbosschen ook. Z e liggen zeer verspreid en
leveren bouw- en klein werkhout en verschaffen werk in den stillen tijd.
O m de groote meren zijn de meeste bosschen particulier bezit en zoo
uitgebuit dat slechts 1 0 % van hunne oppervlakte zaaghout levert. De
kaalslagvelden al of niet gebrekkig herbegroeid met hout, liggen meest in
het zuiden. De groote rijksbosschen vindt men in het westen. De Amerikaan
steekt niet gaarne geld in zijn boschbezit, exploiteert het liever zonder
meer. Hij zoekt liever andere geldbeleggingen. E n waar slechts 1/c der
bosschen algemeen eigendom is, is verbetering van den toestand zeer
moeilijk.
D a n zijn er nog 20 millioen ha verlaten farms, en deze oppervlakte
neemt steeds toe. Toen de groote trek naar het westen begon (2de helft
vorige eeuw) lieten vele hunne landerijen gewoon liggen. Z e waren vaak
uitgemergeld, uitgespoeld en slecht begrensd. Men probeerde het in het
westen nog eens, nu op groote schaal, vele gingen naar de steden (daar
woont 6 5 % van de bevolking). D e verlaten bouw- en graslanden kunnen
alleen nog maar beboscht worden.
Naast bebossching en onderhoud is er voor de Regeering nog eene
moeilijke kwestie : de houtvoorziening. Jaarlijks wordt 460 millioen M 3 hout
gekapt, 1 0 % daarvan gaat verloren. Kap en aangroei verhouden zich
thans als 2 tot 1. Voor het zaaghout is de verhouding 5 : 1 . D e aangroei
over het geheele land bedraagt geen 1.5 m 3 . per h.a. Men voelt dat dit
veel meer moet worden, en wel door deskundig beheer. Men berekent
dat er nog 4000 millioen m 3 zaaghout is, waarvan 4/e in het westen. Het
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verbruikgebied ligt hoofdzakelijk in het O . en midden W . Het is dus zaak
vooral daar den aangroei te bevorderen,.
Verder is de groote beteekenis van het bosch voor den waterstaatkundigen toestand der lands in Amerika overal duidelijk te zien. De helft der
bosschen staan onmiddellijk met de aanleg van bevloeiïngen, waterwerken en kostbare werken voor waterleidingen in verband. Dit pleit wel
sterk voor onderhoud en herbebossching. Moeilijk wordt dit echter, wanneer men bedenkt dat welhaast de helft der boschoppervlakte mede dienstbaar gemaakt wordt aan het weiden van vee. Natuurlijke verjonging Is
daar niet mogelijk, evenmin in het zuiden, waar men jaarlijks het dorre
gras onder de boomen afbrandt om jong groen te krijgen. Het toerisme
neemt sterk toe. I n de Rijksreservaten en de Nationale parken' steeg het
aantal bezoekers van 3 millioen, 1917 tot 35 millioen in 1931. Dit is nog
maar een begin.
Ziedaar verschillende factoren die de Regeering met haar plannen ter
verbetering van den boschbouw in het oog moet houden. Z e moet optreden,
maar het zal niet gemakkelijk wezen.
Meer dan ooit ziet men thans in dat er in de U.S.A. iets voor het
behoud der bosschen moet worden gedaan. De plannen der Regeering
omvatten nu allerlei technische maatregelen. Beter beheer, betere bedrijfsregeling, tegengaan van boschvernieling op de particuliere gronden, nog
meer bescherming tegen boschbrand. In 1931 kwamen nog 156000 boschbranden voor; het vuur ging over 16 millioen hectaren; 37 % van de
totale boschoppervlakte wordt nog in 't geheel niet of zeer onvoldoende
tegen brand beschermd.
Voor bestrijding van insecten en ziekten wordt 6.5 millioen dollar begroot, waarvan een derde noodig is om de roestzlekte der 5-naaIdige
pinus-soorten tegen tc gaan.
Het weiden van vee moet worden geregeld, alleeni van de Staatsbosschen worden 8 millioen ha door vee vernield.
- Verder staat nog uitbreiding van het staatsboschbezit met 90 millioen
ha op het program.
De geweldige houtvoorraad der U.S.A. werd met tal van andere rijkdommen van den bodem aan uitbuiting van particulieren prijs gegeven.
Een en ander heeft tot den opbouw van het nationale vermogen veel
bijgedragen, maar voor een groot deel ten koste der bosschen. Sedert 15
jaren is de oppervlakte onproductieve grond sterk uitgebreid in den vorm
van eerst ten koste van het bosch aangelegde farms, die daarna verlaten
werden.
Het wordt dus hoog tijd dat de bosschen uitgebreid en voor verdere
uitbuiting worden behoed, omdat anders, binnen afzlenbaren tijd de U.S.A,
op invoer van hout uit het buitenland zullen zijn aangewezen.
de K.
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suisse.

Juillet 1934.

Refuges forestiërs par G r a f f .
D e schrijver merkt op dat de bouw van schuilhutten in de grootere
boschcomplexen voor houthakkers, boscharbeiders en ook voor wandelaars en toeristen van groote beteekenis is en dringt er daarom op aan
er bij den bouw vooral op te letten dat ze schilderachtig zijn en zich
bij het landschap aanpassen. Hoe deze schuilhutten er uit zien toonen
ons eènige foto's, die bewijzen dat ook in dit opzicht de Zwitser over
zijne bosschen waakt.
La signification de Vinondation de Los Angelos au point de vue forestier par S t a h e 1 i n.
Nieuwjaar 1934 groote overstrooming, 44 menschen dood, eenige millioenen dollars schade; 15 km ten Noorden van Los Angelos ligt aan
de voet van de Sierra Madre het plaatsje Montrose. D e berghellingen
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zijn er bedekt met altijd groene struiken (chaparral), er is 45 cm regen,
bosch kan er niet gevormd worden, hooger op, boven 1000 m waar meer
regen valt, wel. (Pinus coulteri, ponderosa, Lambertiana, monticola, Douglas, Abies concolor, Librocedrus en eiken).
30 N o v . 1933 op dé ,'Jong-Amerikadag" werd de geheele vegetatie
door brand vernietigd ; 31 Dec. vielen er stortregens, die door niets
meer werden tegengehouden en waardoor een geweldige ramp is ontstaan.
De hellingen, die niet afgebrand waren lieten het water geleidelijk afvloeien. Een 5-tal foto's brengt een en ander in beeld.
A propos de l'antique èxtraction de la poix (communication).
Glasindustrie, ertssmelten en kolenbranden zijn niet de eeiügstc oudcrwetsche bljbedrijven van den boschbouw uit vroegere jaren. O o k de bereiding van pek vond veel toepassing, vooral in de Jura. Dat hierdoor
dikwijls boomèn en bosschen vernield werden is te begrijpen, vandaar
dat de winning van hars en de bereiding van pek in veel streken onder
strenge controle stonden, waarvan dan ook een decreet van den baljuw
van Romainmötier van 1725 getuigt.
•
Eind 1933 verscheen bij B e e r en' C o . , boekhandel Z ü r i c h : Annales de l'Institut Iéder al de recherches forcstièces. Vol. X V I I I , prijs 10 fr.,
305 blz. met 12 afb., 47 grafieken en 14 platen, waarin belangrijke onderzoekingen over het „climat forestier", den invloed die de bosschen hebben
op het klimaat, regenval, verdamping enz.
de K.

Revue

des

Eaux

et

Forêts.

Juni 1934.

G. H u f f e 1 schrijft over den stand der bebosschlngen in de „zóne
rouge" tc Verdun. Zulks naar aanleiding van een zeer tendentieus artikel van B u r c k h a r d t
in de Allgemeine Forst- und Jagdzeitung,
waarin deze onder meer schrijft, dat „alhoewel Duitschland reeds lang
heeft betaald voor het herstel van de verwoeste gebieden (sic!) het
grootste gedeelte nog woest ligt en dat de ongelukkige Duitscher die
hier ten koste van groote geldelijke opofferingen komt om de plaatsen
besproeid met het bloed van 400.000 jonge mannen en waar ook zijn
verwanten zijn omgekomen, tc bezoeken, getroffen wordt door het feit,
dat men alles heeft laten liggen en die streek zelfs als bezienswaardigheid exploiteert.
D e werkelijkheid is deze, dat de zóne rouge van Verdun in totaal
bevat 14300 ha, waarvan 8800 ha voorheen akkerland en 3500 ha voorheen bosch en dat hiervan in 1934 het laatste gedeelte is beboscht. Als
houtsoorten zijn gebruikt Pinus (silvestris en nigra) fijnspar, zilverden,
els, berk, esch, enz. 300 ha die hiervoor geschikt leken werden beplant
met Populus robusta.
Een bijzonderheid is de buitengewoon sterke vermeerdering van de
slakken in de zóne rouge. E r heeft zich hier in dit gebied een' levendige
handel in dit artikel ontwikkeld. Daar echter de slakkenverzamelaars
vaak brand stichtten, is zulks in 1931 beperkt tot gebieden die nog niet
waren beboscht. O o k moest men voorzien zijn van een speciale vergunning. In 1933 is het verzamelen van slakken in de zóne rouge geheel
verboden.
D e wolven die eertijds in Frankrijk zoo talrijk waren en die men m'eende,
dat thans geheel waren uitgestorven, komen zooals den laatsten winter
is gebleken hier toch nog in het wild voor. Begin Januari 1934 zijn ze
nog in verschillende Franssche bosschen gesignaleerd, mede tengevolge
van de winterkoude.
Men treft ze verder nog aan in Rusland, Hongarije, de Karpathen, ca
Balkanlanden, Polen, Italië, Spanje.
G. H.
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Mei/Juni 1934.

D . R i f o n geeft een artikel over de korhoenders, beschrijving, leefwijze, enz. De vogel is nuttig door het opruimen van veel schadelijke
insecten, doch schadelijk door zijn voorkeur voor dennenknoppen, zaden,
jonge takscheuten.
E . R. schrijft over den moseik (Quercus cerris).
Het hout is minder van kwaliteit dan dat van de inlandsche soorten,
doch zeer goed brandhout (als beuk). In Hongarije, waar de houtsoort
in zijn optimum is, (gebergteboom) wordt het hout ook vnl. voor brandhout gebruikt. Een zeer mooie boom als parkboom.
Een „commission d'études des ennemis des acbres" geeft een rapport
over de verschillende rotziekten bij eiken op stam. Behandeld worden:
/e. Pourriture blanche veroorzaakt door Pheïlinus dryadeus. Een ziekte
van het kernhout. Begint aan den voet van den boom en. gaat van hier
naar boven in den stam en naar beneden in de wortels. Komt echter
bijna nooit hooger dan 2 m in den stam en alleen bij zeer oude boomen.
Het onbruikbaar geworden stamdeel is zelden of nooit meer dan maximaal 1.50 m.
Uitwendig ziet men. aan den boom niets. Het aangetaste kernhout
wordt zacht èn sponsachtig.
2e. Pourriture rouge, veroorzaakt door Polyporus sulfureus. Deze rotziekte tast ook het kernhout aan, dat op den duur licht en' droog wordt
en tusschën de vingers gewreven als fijn stof uit elkaar valt. Dit stof
heeft een kaneelkleur. O p den duur wordt de boom hol. Uitwendig is
ook deze ziekte, evenals de vorige, zeer moeilijk te constateeren. Tot
3 m stam kan hierdoor verloren gaan. Het hout is in eerste stadium
nog bruikbaar.
3c. Pourriture jaune, veroorzaakt 'door Pheïlinus robustus. Deze ziekte
vindt men niet zooals de beide voorgaande aan den voet, doch op een
bepaalde hoogte aan den stam, gewoonlijk gelocaliseerd over een kleine
Ieiigte en nooit over den geheelen. omtrek van den stam. Zij tast vooral
het spinthout aan. Deze ziekte is ook uitwendig te zien, de stam lijkt
aan de aangetaste zijde afgeplaf.
4e. Pourriture alveolaire veroorzaakt door Stereura frustulosum en
Hymenochaete rubiginosa.
Deze tast weer het kernhout aan en verspreidt zich snel in de lengterichting van den stam. Kan dus veel schade doen aan de waarde van
het hout. Plaats van aantasting is zeer vaak een dikke afgestorven
zijtak.
5e. Grisette, veroorzaakt door Stereum hirsutum en spadiceum. Deze
zwam komt vooral voor op dood hout en gaat van hier naar het levende
spinthout.
Het aangetaste hout is onbruikbaar. D e ziekte is vooral een gevolg
van afgebroken takken en van aan den boom aanwezig, afstervend hout.
A l deze rotziekten kunnen de boomen niet bereiken dan via wonden.
Als voorbehoedmiddel geldt dus in de eerste plaats, zorgen dat de boomen
niet worden beschadigd. Verder is het uit den aard der zaak zeer wenschelijk, ook om houtverlies te voorkomen, dat de aangetaste boomen
zoo spoedig mogelijk geëxploiteerd worden. D a n is het hout vaak nog
bruikbaar. Tenslotte zooveel mogelijk voorkomen, dat aan den' stam veel
doode takken zitten.
Het hout van Thyja gigantea is zeer weerstandkrachtig tegen zwamziekten, wijl het een antiseptische stof bevat. Het is dus als het ware
van nature geïmpregneerd. O o k door huiszwam (Merulius lacrymans)
wordt het, zelfs onder omstandigheden, die voor de ontwikkeling van
deze zwam kunstmatig zeer gunstig zijn gemaakt, zelden of nooit aangetast.
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Het hout van den Robinia heeft volgens Hongaarsche onderzoekingen
groote waarde voor dwarsliggers.
In contact met den bodem is het veel duurzamer dan eik (eik 16 jaar,
acacia 40 jaar). Het is moeilijk te impregneeren, doch dit is ook niet
noodig. Het splijt gemakkelijk. Dit bezwaar wordt ondervangen door
om de beide uiteinden van den dwarsligger een ijzeren ring te slaan.
Het is echter de vraag of, zooals de schrijver terecht opmerkt, acaciahout in' die afmetingen, voor andere doeleinden nog geen grooter waarde
heeft.
J a g e r s c h m i d t geeft een uitgebreide verhandeling over de boschbouwkundige toestanden en de boschbouwwetgeving in de Baltische
landen.
D e I e v o y schrijft over Quercus pubescens een soort die verwant is
aan den wintereik en die veel voorkomt in 'Z. Frankrijk en het Middellandse!) e zeegebied, doch zelden in België. Het spontaan voorkomen van
deze soort op verschillende plaatsen in het dal van de Lesse (als hakhout) geeft S. aanleiding hier deze soort te beschouwen als een mogelijken aanwijzer van een warmere post-glaciale periode (Xerothermique
post-glaciaire), in welke periode soorten die in het Middellandsche zeeklimaat thuis behooren, zich tot daar zouden hebben kunnen, verbreiden.
Toen het klimaat In een latere periode kouder en vochtiger werd, werden
deze soorten weer teruggedrongen en overgroeid door beuk. O p slechts
enkele gunstig gelegen plaatsen, zooals in het Lessedal, hebben zij zich
nog kunnen handhaven.
'
G. H.

S k o g e n.
N o 8.
De keuze der houtsoorten.
De houtvester T e i l G r e n a n d e r bespreekt dc moeilijkheden die
in de bosschen van Uppland (ten Noorden en ten Westen van het
Malormeér) ontstaan zijn door het toenemende wortelrat bij fljnspar.
Dit wortelrat heeft op de steen- en arme zandgronden nimmer ontbroken, maar is verergerd door het beheer der cultuurbosschen. Het
wortelrot bij fijnspar had slechts geringe beteekenis in het natuurbosch,
waar alle houtsoorten die het heerschende klimaat konden verdragen,
dooreen groeiden.
In het natuurbosch vervullen ook struikgewas en minder gewenschte
houtsoorten een taak, die men bi] den aanleg van cultuurbosschen over
't hoofd heeft gezien. Cultuurbosschen die uitsluitend bestaan uit houtsoorten die de grootste economische voordeelen beloven, met verhindering van het opkomen van minder gewenschte soorten, brengen moeilijkheden mee en tot deze laatste behoort het wortelrot in de fijnsparren.
D e schrijver wijst op de kaalslagterreinen in vroegere jaren, waar door
natuurbezaaiïng nieuw bosch tot stand kwam van loof- en naaldhout;
waar een dichte stand der jonge begroeiing, den grond beschaduwde en
de stammen met fijne jaarringen zich langzaam omhoog werkten.
De fijnsparren die door sterke dunning snel groeien en grove jaarringen
vertoonen, zijn het ergst aan wortelrot onderhevig.
In Duitschland in het Schwarzwald, zegt men dat in de fijnsparbosschen
waar matig wordt gedund en een jonge generatie uit zaad opschiet
onder bescherming der moederboomen, het wortelrot veel minder voorkomt, dan bij iedere andere soort boschvernieuwing. D e schrijver wijst
op den boschbouw in Denemarken waar men veel radicaler te werk
gaat en het zieke fijnsparbosch kaal slaat, om er zilverspar en eik voor
in de plaats te planten. Helaas, is dit kostbaar.
Hij wijst er verder op, dat U n o W a 11 m o' steeds geijverd heeft
voor wisselbouw in het bosch, d.w.z. het planten of zaaien van veel
houtsoorten om ziekten en moeilijkheden te voorkomen. Hij wijst op dc
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talrijke proeven in dc Zweedsche bosschen met Siberische Iariks en zilverspar en ten Zuiden van Stochholm ook met den Japanschen Iariks.
D e beste loofboom der Zweedsche bosschen, de berk, is veel te lang als
hinderlijk voor het naaldhout weggehakt en wordt thans als „boschgrond
verbeterend", in eere hersteld. Verder vertelt hij van de cultuurbosschen
die uitsluitend uit jonge Pinus silvëstris bestaan en waarvan men veel
te veel zwaar betakte exemplaren ziet, zoogenaamde „vargen" (wolven).
Hij raadt aan al deze voorloopers weg te kappen en daarvoor fijnspar
in de plaats te zitten, want deze zullen geen wortelrot krijgen.
In Nederland zullen wij in dergelijke gevallen met 4- of 5-jarige groene
douglas meer succes hebben.
Volgens het Zweedsche tijdschrift voor Dendrologie is het bekende
Skepphultabosch bij Zuidnarke zoo rijk aan hout dat er plekken in voorkomen waar 1500 m 3 per ha groeit. Het is gemengd Pinus en Picea,
180 jaar oud. Behalve dood hout is in dit bpsch nimmer gehakt.
In 1929 werd 1 ha onderzocht en opgemeten. Er stonden 303 stuks
Pinus met een inhoud van 635 m 3 en 477 stuks fijnspar met een inhoud
van 219 m 3 . De hoogste Pinusstammen waren 36 a 37 meter. D e hoogste
fijnsparren ongeveer 40 meter hoog. Voor Zweedsche bosschen zullen
deze cijfers wel de maximale ontwikkeling aangeven.
, B. S.

Allgemeine

Forst-

und

J a g d-Z e i t u n g

Juni und Juli '34.

Fünfzig ]ahrc Kiefernnaturverjüngung
im héssischen Forstamt henburg, von OberfÖrster i. R . F u c h s zu Offenbach.
Ongeveer 50 jaar geleden werd in de bosschen van de houtvesterij
Isenburg, op de grens der Rijn- en Mainvlakte door natuurlijke bezaaiing
opgaand bosch verkregen. D e door voortzetting dezer bezaaiingen opgedane ervaringen, hadden tot gevolg, dat in '26 besloten werd als grondslag voor het verjongingsbedrijf, natuurlijke bezaaiing voor te schrijven.
Schr. houdt zich niet alleen bezig met de nat. verjonging der dennen,
doch staat uitvoerig stil bij de voordeelen dezer bezaaiing v.n.1. als bestrijdingsmiddel tegen meikevers, snuitkevers enz,
Ten onrechte is het verjongen' onder scherm wel veroordeeld. De den
is een lichthoutsoort en groeit in vrijen stand beter dan in de schaduw,
toch verdraagt deze houtsoort wel eenig scherm al spelen natuurlijk plaatselijke verhoudingen en grondgesteldheid een rol.
De grond dezer houtvesterij bestaat uit diluviaal zand. D e den neemt
ruim 7 0 % der oppervlakte in. Kaalslag en kunstmatige aanplant werden
aanvankelijk toegepast. In verband met veel voorkomen van meikevers
werden de te vellen perceelen in het meer meikevervrije loofhoutgedeelte
van het boschobject verlegd. In den loop der jaren bleek de toename der
meikevers, annex engerlingen dusdanig, dat uitsluitend natuurlijke bezaai'
ing werd voorgeschreven. O p andere wijze bleek het niet mogelijk een
aanplant groot te brengen. O p de kaalslagvlakten hebben de meikevers
juist een gunstige plaats voor het afleggen der eieren. Verder is een op
natuurlijke wijze bezaaid terrein dichter en voller bezet. O o k schadelijke
kevers kunnen zich bij natuurlijke bezaaiing onder scherm, niet sterk ontwikkelen, daar kaalslag oppervlakten ontbreken. Schr. vindt verder een
voor beplanting zoo hinderlijke helde vegetatie bij bezaaiingen eerder een
voordeel, wegens de beschuttende werkring.
Die biologisch-dynamische Wictschaftsweise und der Wald von Forstmeister K n ö d 1 e r, Waldenbuch.
Dc biol-dyn. methode van werken verlangt met de natuurlijke meststoffen, zekere preparaten toe te voegen. Deze preparaten bestaan in hoofdzaak uit geneeskundige planten, als kamille, brandnetel, leeuwentand,
eikenschors, enz. welke een bepaald composteeringsproces doorgemaakt
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Hebben. Schr. is met onderzoekingen en proeven begonnen en stelt medewerking op prijs.
I n de Juni aflevering wordt op sympathieke wijze geschreven over een
uitstervendeii boom, den taxus. Aangeraden wordt b.v. tusschen fijnsparren of beuken bij den aanplant wat taxus te plaatsen en toch vooral
(deze houtsoort niet te vergeten.
Deutsche Bezeichungen füc deutsche Waldböden,
von R i c h a r d
L a n g in Miinchen. <
_
Schr. kan zich niet vereenigen met de nieuwe naamsaanduiding voor
grondsoorten. D e bekende R a m a n n gebruikte voor de aanduiding van
grondtypen, duitsche woorden (Bleicherde, Rot- und Gelberde). Thans
ziet men ook in Duitschland woorden als Podsol (een russische uitdrukking voor Bleicherde) inburgeren en spreekt men van Boden-Degradation
und Boden^Avancement. V a n het voorbeeld van R a m a n n, die zich
voor bodenkundige benamingen of uitdrukkingen van de Duitsche taa!
bediende moet niet worden afgeweken.
Weissschnitzen von Papierholz von Forstrat Dr. B a r t h., St. Blasien.
Bij het ontschorsen van papierhout (waarvoor in de eerste plaats fijnspar wordt gebruikt) wordt de schors met een trekijzer verwijderd. In
den tijd, dat de sapstroom in het hout zoo goed als stilstaat, blijven, op
het hout steeds schors of bastdeelen achter. Tijdens den sapstroom laten
deze schorsdeelen zich gemakkelijk verwijderen, doch later verkleurd
het hout wat. Men zorge vooral, dat het geschilde hout niet met gronddeelen in aanraking komt. Met eenlge foto's en grafieken; wordt nader
aangegeven, hoe men het hout ontschorst en in hoeveel tijd dit ontschorsen het best kan geschieden.
Dr.
Tharandter

Forstliches

Jahrbuch

85. Band.
Heft 1.
Die rechtliche. Stellung der Pflanzenhygiene, Prof. Dr. H . P r e l l .
Evenals in artikelen in vorige afleveringen bepleit Schr. het groote
belang van de bestrijding van plantenziekten. Vooral mag niet de industrie
profiteeren van groote winsten, die op bestrijdingsmiddelen gemaakt kunnen worden. Prof. P r e l l vraagt daartoe in de eerste plaats het voorschrift, dat de samenstelling van deze middelen bekend wordt gemaakt.
Z.g. geheime middelen kunnen de bestrijding van plantenziekten bemoeilijken.
Zum zöblitzec Wirtschaftsverfahren. H . G r a s e r .
D e vroegere beheerder van de houtvesterij Zöblitz komt op tegen, aanmerkingen op het aldaar toegepaste systeem, die gepubliceerd werden door
zijn toenmaligen chef P u t s c h e r . Later zal hieromtrent van de hand
van schr. een uitvoerige studie verschijnen.
Studien zur Bestgestaltung dar Saptnr. Ing. Dr. L. V o r r e i t e r .
Een beschrijving wordt gegeven van "de beste vormen voor een „Sapine",
een; vooral in de Alpen veelvuldig In gebruik zijnd werktuig voor het verplaatsen van gevelde boomen of stainstukken. De tegenwoordig in gebruik
zijnde boomhaken beschadigen' het hout.
Heft 2.
Ueber Genauigkeit und Zeitaufwand bei Bestandsaufnahmen für Zwecke
der Leistungskontrolle. Dr. Ing. K . F r i t z s c h e .
D e bedrijfscontróle heeft ten doel een voortdurend inzicht te behouden
in de grootte van den houtvoorraad en den aanwas, naar massa en waarde,
om daarmede de boschbouwkundige behandeling grootere zekerheid te
geven.
"
Gewenscht is een controle op kleine oppervlakten, doch worden deze te
klein genomen dan worden de gegevens onzeker of de kosten worden
door de alsdan vereischte nauwkeurigheid te groot. D e onderzoekingen van
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sehr, hebben geleerd, dat bij de in Saksen voorkomende grootten van een
opstand, het proefvlak systeem niet voldoende resultaat geeft. Het schijnt,
d a f klemmen van den geheelen opstand in ieder geval noodig zal zijn.
Heeft men slechts de contrôle van een geheele beheers eenheid op het oog,
dan kan met de proefvlakte-methoden worden volstaan. Sehr, vestigt er
nog de aandacht op, dat de vereffening van de fouten belangrijk is en
niet met het vaststellen van de gemiddelde fout kan worden volstaan.
Beitrage zur Geschichte der Forstamtsbezirks Grimma bis zum Auftreten
Cottas, Dr. H . W e c k .
In dit artikel wordt de geschiedenis medegedeeld van een der Saksische
houtvesterijen, die van gemengd loofhoutbosch geheel tot naaldhoutbosch
werden hervormd. C o t t a meende van loofhout via grove den weer op
loofhout terug te kunnen komen'. Dit werd echter opgegeven en zoo ontstonden zuivere sparrenopstanden. D e tweede generatie is thans zoo slecht,
dàt het bedrijf omgesteld zal moeten worden. Sehr, behandelt de vroegere
geschiedenis voor het optreden van C o t t a . Het artikel wordt in Heft 3
vervolgd.
Heft 3.
'
Beitrag zur forstlichen Schadenfrage der arsenigen Säure im weissem
Hüttenrauch der Arsenikhüttenwerke.
Dr. Ing. F. H 1 k s c h.
D e door arsenicumertswerken veroorzaakte beschadigingen wérden nagegaan. Rook met arsenicum is niet verder dan 2 à 3 km gevaarlijk. SO2
rook doet schade over een afstand van 6.8 km. De genoemde werken
zullen in hun directe omgeving schade veroorzaken, doch op grootere
afstanden zal het gevaar voor beschadiging gering zijn.
Heft 4.
Der Geist des neuen Rechtes in seiner Auswirkung auf die Forstwirtschaft. Dr. K. M a n t e l .
Sehr, bespreekt de nationaal socialistische opvattingen omtrent de wetgeving in verband met het boschbedrijf.
Végétationskündliche Studien im Niederwald des linksrheinischen Schiefergebirges. J. S c h m 1t h ü s e n, Bonn.
Het eerste gedeelte van een plantengeografische studie van het hakhoutgebled op den. linker Rijnoever wordt medegedeeld.
. S.

Tectona.
Deel X X V I I , afl. 4, April 1934.
De kieming van den djati (Tectona grandis L. f.), door Dr. F. E.
E i d m a n n. Korte mededeeling van het boschpdoefstation nr. 42. Het
onderzoek van de kieming van den djati op Java werd gedurende enkele
jaren voortgezet en voorloopig worden de volgende uitkomsten vermeld.
D e oogst aan onbeschadigde pitten dikker dan 14 mm bedroeg in 1931
in de onderzochte opstanden 40 tot 50 duizend stuks per ha.
Het optreden van beschadigingen aan de pitten hield nauw verband
met het tijdstip van afvallen. Het percentage beschadigde pitten was voor
de eerste maand (Juni) zeer hoog, in Juli nog belangrijk, maar voor
de latere maanden (Augustus-Oktober) zeer gering.
D e leeftijd van den moederopstand was van invloed op de kwaliteit
van het zaad. Opstanden van 20—30-jarigen leeftijd leverden hoogwaardig
z a a d ; met toenemenden leeftijd nam de zaadkwaliteit zeer geleidelijk af.
D e boniteit van den moederopstand was niet van invloed op de innerlijke
zaadkwaliteit.
D e grootte der pitten oefende een sterken invloed uit op de kieming
en ook op de jeugdontwikkeling der planten .Hoe grooter de pit, hoe
höoger de kiemkracht en hoe beter de groei der planten in het eerste
jaar.
'
-
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Het tijdstip van het afvallen der pitten van den boom was van betcekenis met betrekking tot den graad van rijpheid en met het kiemvcrmogen. Hoe later in het jaar {tot Oktober) de pitten afvielen, des te
hooger was de kiemkracht en des te sneller verliep de kieming.
Bij' de afgevallen pitten heeft narijping plaats, die de kiemkracht verhoogd en tegelijk het kiemverloop verkort.
Het dagelijks drogen der pitten in de zon bespoedigt het proces der
narijping. Voortzetting van het drogen na het tijdstip van volkomen
rijpheid brengt een vermindering der kiemkracht in abnormaal snel tempo
teweeg.
Het bewaren der pitten was slechts mogelijk door ze na droging tot
konstant gewicht volkomen van de lucht af te sluiten. Bij deze proeven,
die over 16 maanden liepen was de kiemkracht bij de beëindiging niet
achteruit gegaan. Bij alle andere bewaringsmethoden kon de kiemkracht
nauwelijks een jaar op praktisch bruikbare hoogte gehouden worden.
Bij de uitlegging der pitten met de aanhechtingsplaats naar 'beneden
werd het besté kjemresultaat verkregen.
D e kiemkracht neemt snel af bij het dieper dan 1 cm uitleggen der
pitten.
D e ontwikkeling der jonge planten is beter naarmate de zaadkorrel
vlugger gekiemd is.
•
.
O f er mangrove culturen door B. d e J o n g . Het betreft hier kultures
op gronden langs de zeekust, die regelmatig bij vloed onder water staan.
I n Indie zijn deze gronden met bosch van een bizondere samenstelling
bezet en het spreekt vanzelf, dat verjonging van deze bosschen hare
bizondere moeilijkheden medebrengt. Opvallend is wel, dat het slagen
sterk afhangt van de vernieling der zaden en jonge planten door krabben. Dit verjongingsvraagstuk is overigens nog in studie.
Over mangrove culturen; naschrift door D . A , F e r n a n d e s . Schrijver vermeldt hier enkele nadere gegevens.
F. W . S.
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STEUN AAN BEWERKERS V A N

GRIEND.

Ten bedrage van ten hoogste 25 mille.
D e „Staatscourant" van gisteravond bevat de Crisïs-Steunbeschikklng
(griendcultuur) 1934 X I I .
Blijkens deze beschikking worden erkend als producenten van crisisproducten Nederlandsche bewerkers van griend, die in het bewerken van
griendhout tot hoepels hun bestaan of een aanmerkelijk gedeelte van hun
bestaan plegen te vinden en als zoodanig zijn erkend door de Stichting
Nederlandsche Griend- en Rietceiitrale te Werkendam.
Uit het Landbouwcrisisfonds zal ten behoeve van deze bewerkers steun
verleend worden ten bedrage van ten hoogste f 25.000, overeenkomstig
de bepalingen van het reglement Steun-Griendcultuur.
In dit reglément wordt bepaald, dat aan bedoelde bewerkers, die zich
voor 15 Juni a.s. hebben aangemeld bij de Centrale, voor het maken van
•witte 6 vóets eri witte SYi voets houten hoepels, steun verleend wordt
van ten hoogste f 2.— per 1000 stuks 6 voets en f 1.50 per 1000 stuks 5]/2
voets hoepels.
Deze bijdrage zal alleen worden uitgekeerd voor hoepels, gemaakt uit
goedgekeurde stokken, afkomstig van Nederlandsche cultures voor den
oogst 1933/34, voorzoover deze op 15 Juni 1934 nog voorradig zijn of
gemaakt worden.
D e hoepels moeten gemaakt worden door Nederlandsche ondernemers
met Nederlandsche arbeiders. -

