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Dit boek bevat de inleidingen van een in 1983 in Oregon gehouden conferentie over zaad- en plantenfysiologie in relatie tot kweekmethoden en slagingskansen
na inplanten. De bijdragen, afkomstig uit de Verenigde
Staten, zijn ingedeeld in twee hoofdstukken resp.
"kwaliteit van plantenmateriaai" en "groeiplaatskwaliteiten slaging".
Het eerste hoofdstuk behandelt fysiologische achtergronden bij verschillende vermeerderingsmethoden
(uit zaad en vegetatief) en voor verschillende typen
plantmateriaal (naakte wortel- en contaïnerplanten).
Het tweede bevat artikelen over de invloed van de keuze van soort en plantmateriaal op de slaging en over
de verbetering van de jeugdgroei.
Een groot deel van de inhoud heeft betrekking op
hier niet gebruikelijke boomsoorten en op andere klimaatsomstandigheden. Desondanks wordt er per
onderwerp een interessant overzicht gegeven van de
ontwikkelingen op fysiologisch gebied bij het vermeerderen en kweken van succesvol plantmateriaal. Elk
overzicht wordt vergezeld van een specifiek voorbeeld. Zo onderzochten Duryea en Mc. Clain bijvoorbeeld de invloed van beregening en bemesting op het
in rust gaan, de vorstgevoeligheid en de slaging na uitplanten bij douglas. Hierbij wordt speciaal gewezen op
het belang van koolhydraten-reserves. Ook bij koele
opslag speelt dit een belangrijke rol.
Jenkinson bepaalde in een uitgebreid onderzoek de
optimale rooiperioden voor douglas in relatie tot de
herkomst.
Al met al is het boek een waardevol naslagwerk voor
iedereen die te maken heeft met de voortbrenging en
het gebruik van plantmateriaal.
A. Oosterbaan
F. Bauer (ed.). 1985. Die Sache mit dem Wald. Aktuelles Waldwissen der AFZ. Fakten, Gefahren, Ursachen, Hllfen.
BLV München, etc. 376 p. met kaart en grammofoonplaat. DM 57,-.
De AFZ, dat is de Allgemeine Forstzeitschrift, het blad
van onze Duitse collega's onder redactie van dr. Franz
Bauer; een blad waar wij als NBT jaloers naar kijken
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wegens zijn actualiteit en zijn brede nieuwsvoorziening, ook al is het door zijn vormgeving erg onoverzichtelijk. Dit boek is weer een uiting van het enthousiasme en de energie van de staf van het blad. Het is
een bundel informatie, mening en commentaar over
het bos, uiteraard toegespitst op de achteruitgang van
de vitaliteit van het bos, het Waldsterben, of, zoals
voorzichtige lieden tegenwoordig liever zeggen, de
Walderkrankung. Het probeert vooral achtergrondinformatie te geven om de publieke en politieke discussie
binnen de grenzen van de realiteit te houden, maar
verkondigt daarnaast uitgesproken meningen.
Het is een aantrekkelijk ogend boek geworden, met
een overvloed aan mooie foto's. De bijdragen hebben
een variërende herkomst, vele komen uit de AFZ (helaas vaak zonder precieze opgave van jaargang en
aflevering), sommige hebben nog de oorspronkelijke
paginering. De mooi uitgevoerde, uitvouwbare informatiebladen over de zes belangrijkste houtsoorten van
de Arbeitsgemeinschaft Holz e.V., die door het boek
verspreid voorkomen, dienen als blikvangers.
Al met al geeft het een overvloed aan interessante
informatie en belangrijke vraagstellingen, vanaf de
vraag of het duurzaamheidsbeginsel van de bosbouw
niet een betere basis voor de wereldeconomie zou zijn
dan blinde groei, tot de heel praktische vraag wat de
individuele bosbeheerder kan doen om de bosbeschadiging zo goed mogelijk op te vangen, en tot de vraag
wat de mogelijkheden zijn voor eisen tot schadevergoeding aan de veroorzakers van de luchtverontreiniging.
Wel is het boek, als verzamelwerk, wat warrig, zodat
het soms moeite kost om de grote lijn, die er wel in zit,
te volgen. En Duits blijft een moeilijke taal, zoals al uit
de titel blijkt: wij hebben uitentreuren geleerd dat het
"mit dem Walde" moest zijn, maar nu is "Wald" blijkbaar ook goed. Van een neologisme als "Waldwissen"
hebben we niet terug, op een term als Bundesimmissionsschutzgesetz, voor dagelijks gebruik afgekort tot
BlmSchG (p. 285) waren we wel voorbereid. De prentjes van bomenplantende vrouwen, en van bosambtenaren in gelikte uniformen laten zien dat we over de
grens zijn. Ook de bijdrage van een hoogleraar in de
Praktische Theologie, die met zwaar geschut van citaten en prenten de jacht verdedigt en de jagers vermaant, getuigt van Middeneuropese cultuur. Maar dat
neemt niet weg dat hier veel is bijeengebracht dat ook
voor ons nuttig kan zijn.
H. M. Heybroek

