Boekbesprekingen
Einführung in die Forstpflanzenziüchtung. W . Langner. Bayerische Landwirtschaftsverlag München, Marsstrasse 38 32 S„ 61 Abb., D M 1,85.
[165.3]
In de afleveringen 48/1957 tot 16/1958 van het „Allgemeine Forstzeitschrift" verscheen van de hand van Oberforstmeister Dozent Dr. W . Langner een serie van 16
artikelen, elk met inbegrip van de illustratie twee bladzijden druk omvattend, over een
aantal onderwerpen uit de bosboomveredeling. O p bondige en duidelijke wijze belicht
Langner deze materie; hij is directeur van het „Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung in Schmalenbeck", een instituut van de „Bundesforschungsanstalt
für Forst- und Holzwirtschaft, Reinbek bei Hamburg".
De opzet is om de bosbouwpraktijk, die steeds meer met dit onderwerp krijgt te
maken (selectie van plusbomen bijvoorbeeld) en er zich ook voor gaat interesseren,
in een begrijpelijke taal iets over de grondslagen van selectie en veredeling mede te
delen. Nu deze serie artikelen gebundeld is uitgekomen, verdient een bespreking, gezien
ook de actualiteit er van, aanbeveling.
De eerste twee opstellen handelen over het doel van de bosboomveredeling en de
verschillen tussen deze en de veredeling v a n landbouwgewassen; deze laatste haalt
Langner vaak aan als uitgangspunt. Hij wijst daarbij op het grote verschil, dat door
veredeling is ontstaan, tussen de wilde soort en de cultuursoort van bijvoorbeeld appel,
kool en gladiool. Bij de bosbomen hebben wij, met uitzondering van de economisch
belangrijke cultivars van de Aigelros-populieren en enkele proefbeplantingen met bastaarden van Iariks en van Pinus, ook in onze kunstmatige aanplantingen nog steeds
te maken met wilde soorten, zulks in tegenstelling tot de landbouw. Dit betekent dat
ons bij de bosbomen nog alle mogelijkheden van onwikkeling van wilde plant tot
cultuurplant open staan en wij nog veel van veredeling kunnen verwachten. Naast
een hogere houtproductie (bijvoorbeeld bij lariksbastaarden 6 0 % meer productie) staan
ook andere doeleinden bij de veredeling voor ogen, zoals resistentie tegen ziekten en
verbetering van de houtkwaliteit
De grote verschillen tussen bosbomen en landbouwgewassen, tussen een bos en een
akker, ook ten aanzien van de wijze van oogsten, zijn oorzaak dat de bosboomveredeling eigen wegen moet zoeken en volgen. Daarbij moet de bosbouw, in tegenstelling
tot de landbouw, met een populatie werken, met het oog op risico verdeling gedurende
de lange omloop.
In het hoofdstuk over de vegetatieve vermeerdering, die in de praktijk van de bos
bouw eigenlijk alleen nog maar toepassing? vindt bij populier en wilg, roert Langner
aan de problemen van plagiotropie, plaats in de boom waar stekhout wordt gesneden
en de leeftijd van de boom, waarbij wordt gewezen op het nog noodzakelijke onderzoek
hierin.
•
De negatieve massaselectie vindt in de bosbouw plaats bij de zuiveringen, dunningen
en andere verzorgingsmaatregelen in kwekerij en opstand, waarbij steeds het slechtere
wordt verwijderd ten bate van het betere. D e positieve massaselectie vindt betrekkelijk
weinig plaats; deze wordt uitgeoefend wanneer in het zaal- of verspeenbed veelbelovende planten worden geselecteerd en ook bij de erkenning van bijzonder goede opstanden voor de winning van selectiezaad; voorts bij de aanleg van zaadtuinen.
Vooral bij opstanden die natuurlijk worden verjongd met een zeer lange verjongingsduur, is het veelal twijfelachtig of- de opstandsverzorging leidt tot een betere nakomelingschap ; het zijn vooral de rijkelijk bloeiende zaaddragers die elkaar onderling bevruchten. Deze eigenschap van rijke bloei zal dus sterk in de nakomelingschap zijn
vertegenwoordigd en gaat in de regel gepaard met geringere houtproductie. Daarbij
komen dan nog de invloeden van de omgeving, die veelal sterk wisselvallig zijn, zeker
bij een lange verjongingsduur.
Onze bomen zijn kruisbestuivers en de bestuiving vindt in hoofdzaak plaats door de
omringende bomen. W a a r dus in nachtvorstgevaarlijke terreinen in de loop van de
opstandsontwikkeling de vroeg uitlopende individuen zijn verdwenen, zal een natuurlijke verjonging een opstand doen ontstaan, bestaande uit alleen laatuitlopende individuen, daar de eigenschap van vroeg- of laatuitlopend erfelijk is. Over het algemeen
zal echter bij natuurlijke verjongingen geen verschuiving van betekenis in de genetische
samenstelling, noch naar de positieve noch naar de negatieve kant, kunnen worden
bereikt.
Aangezien een kunstmatige aanplant onder uniformer omstandigheden opgroeit dan
een langdurende natuurlijke verjonging, de planten onderling minder invloed op elkaar
uitoefenen en gelijkmatig opgekweekt plantsoen wordt gebruikt, zullen hierbij fenotypisch van elkaar verschillende planten waarschijnlijk ook genotypisch verschillen;
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bijvoorbeeld snelle jeugdgroei. Door bevoorrechting van deze typen zal vermoedelijk
een verrijking aan snelle jeugdgroeiers in de volgende generatie kunnen worden bereikt;
ook voor enige andere eigenschappen, bijvoorbeeld het optreden van waterloten bij
eiken, geldt dit.
Alhoewel dus wel iets is te bereiken, verwacht Langner voor het bereiken van een
betere genetische samenstelling, toch niet veel resultaat van de negatieve massaselectie
in bosopstanden; zulks in tegenstelling tot Syrach Larsen, die in zijn mooie boek
„Genetics in Sylviculture" — besproken in dit tijdschrift, 29 (2) 1957 {46—47) —
op bladzijde 92 mededeelt, dat langs deze weg een grote stap «voorwaarts is te bereiken.
Hebben wij te maken met spontaan optredende hybriden — Langner noemt als voorbeelden Picea- en larikshybriden —, die wij reeds in de kwekerij herkennen, dan heeft
positieve selectie wel resultaat. Z o kunnen wij ook op bijzonder laatuitlopende beuken,
eiken enz. selecteren voor gebruik in nachtvorstgevaarlijke cultuurterreinen. Positieve
selectie wordt ook bedreven door in kwekerijen gaffel- en draaigroci vertonende exemplaren uit te roeien.
Het grote bezwaar van selectie op snelle jeugdgroeiers is echter, dat niet bekend
is of deze snelle groei tot op oudere leeftijd behouden blijft. Voorbeelden van het
tegengestelde zijn er te over. Dit maant dus tot grote voorzichtigheid en maakt het
uitvoeren van langdurende proeven noodzakelijk. Het aanwijzen van bepaalde opstanden voor de zaadwinning is thans algemeen gebruikelijk. In Zweden kent men bovendien nog de zogenaamde „levende zaadmagazijnen"; dit 2ijn opstanden waarin alleen
plusbomen voorkomen, die uitsluitend voor de zaadwinning dienst doen en niet tevens
voor de houtproductie. Deze opstanden hebben een ruime stand ter bevordering van de
bloei enz.; in de omgeving (300—400 m) zijn tevens alle minusbomen van dezelfde
soort verwijderd.
Langner gaat dan in op technische vraagstukken verbonden met de aanleg van zaadtuinen, waar dus enten van plusbomen worden tezamen gebracht; hierin is de zaadoogst veel zekerder en gemakkelijker uit te voeren. Hij duidt nog een aantal problemen
aan die verder onderzoek vereisen.
De moeilijkheden verbonden aan individuele selectie en toetsing van de nakomelingschappen zijn groot, omdat de gewenste eigenschappen veelal berusten op een
ingewikkeld complex van genetische faktoren. Mogelijke resultaten van gerichte kruisingen tussen planten die gewenste eigenschappen bezitten en die wij willen combineren
in de nakomelingschap, worden vermeld. Dit ls echter allemaal werk van proefstations.
Hierbij komen ook de soortskruisingen en het heterosiseffect ter sprake. Voorts wijst
Langner op de mogelijkheden die mutaties in zich bergen.
Voor het met succes uitvoeren van gerichte kruisingen is het noodzakelijk, dat de
erfelijke aanleg van het uitgangsmateriaal bekend is en dat dit materiaal behouden
blijft. Langner beveelt daarom aan, en voert dit zelf uit met lariks, uit het gehele
natuurlijke verbreidingsgebied van een boomsoort een aantal representatieve bomen te
selecteren en via enten bijeen te brengen in één aanplant („Wildsortengarten"); men
heeft dan het gehele genenmateriaal van de soort bij elkaar en het kan behouden blijven.
Behalve met de toetsing van de generatieve nakomelingschap van een boom, kan
ook met een toetsing van vegetatieve nakomelingen (klonentoets) van de geselecteerde
boom inzicht worden verkregen in zijn erfelijke aanleg. Absolute zekerheid over de
vererving van bepaalde eigenschappen wordt pas door toetskruisingen en langdurige
waarnemingen van de nakomelingschappen verkregen. Uiteraard gaat Langner niet
uitvoerig in op de proefveldtechniek en de indeling van de te nemen proeven in die
van korte en van lange duur.
Ten slotte worden enige mededelingen gedaan over de kruisingstechniek bij bosbomen, waarbij ter sprake komen isolering van vrouwelijke bloemen, castrering, inzamel ; ng van stuifmeel, bestuiving enz.
In zijn slotopstel over de problemen en doelstellingen van de veredeling van bosbomen noemt Langner dan de onontbeerlijke samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Eén van de contactpunten is direct al het proefveld, waar het dure onderzoekmateriaal wordt uitgeplant en dat dus alle zorg en belangstelling nodig heeft.
De auteur van deze serie artikelen is, naar ik meen, volledig in de opzet geslaagd
om voor niet met deze materie vertrouwd zijnde bosbouwers op duidelijke wijze onderdelen uit de bosboomveredeling te behandelen ; temeer omdat hij de nodige technische
termen toelicht en de illustraties duidelijk het betoogde onderstrepen.
G. Hellinga.
„Het Groenplan", ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw van België
1958 (90).
[915]
Het Belgische Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw heeft het prijzenswaardige plan opgevat om de schoonheid van het landschap en de bebouwde kommen
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te verhogen door passende beplantingen. Dit wordt aangekondigd als „Het Groenplan"
in een rijk geïllustreerde brochure en ingeleid met een dringende oproep van dc Koning.
Aanstonds moet worden gezegd, dat het boek typografisch te wensen overlaat. W e l
is het dozijn tekeningen het aanzien zeker waard, maar dc vele zwart-wit foto's zijn
merendeels te hard afgedrukt met een onnodig grof raster voor het goede papier, dat
werd gebruikt. Een achttal mislukte kleurenfoto's verlaagt het peil nog meer. De
lay-out is gelukkig nog smakelijk genoeg om een aangename totaal-indruk te geven
en om de beschouwer te verlokken de teksten in zich op te nemen. Dat is ten slotte dc
grote kunst bij een brochure.
D e meeste afbeeldingen geven een zeer gunstig beeld, terwijl de tekst eveneens een
positieve benadering van het probleem inhoudt, zodat men niet onder dc indruk komt
van de ernst van de toestand. De bekende Engelse brochure ,,Outrage" bijvoorbeeld,
die hiermee valt te vergelijken, is bepaald schokkend, hetgeen gunstiger is om een
campagne in te leiden. W a n t „Het Groenplan" is een sein ten aanval. Bij zorgvuldige
lezing blijkt het dan ook wel duidelijk, dat er een ernstige wil is om tot verbetering van
het landschap te komen en tot een diepgaand inzicht in dc gebreken. Daar bovendien
de wegen om resultaten tc bereiken, duidelijk worden aangegeven met zowel vriendelijke als dwingende maatregelen van de overheid en de mogelijkheid van geldelijke
steun, is er veel goeds van te verwachten.
In dc „Sector W e g e n en Waterwegen" wordt gelet op het aanbrengen van beplantingen langs land- en waterwegen, alsmede bij kunstwerken, maar ook in het terzijde
gelegen landschap. Het is een grote geruststelling, dat daarbij het gebruik van in de
streek thuisbehorende houtsoorten wordt aanbevolen, zodat de verzorging van het
landschap niet in versiering zal ontaarden. Moge men de kracht vinden om dit principe
vol te houden I
Het maskeren of wegnemen van allerlei lelijke details, zoals kale rotswanden, slordige fabrieken, reclameborden en dergelijke, wordt eveneens als een hoofdtaak gesteld.
Verder wordt bij het nauw verwante probleem van de aesthetische vormgeving van
de wegen en van de daarmee verbonden grondwerken uitvoerig stilgestaan.
V a n het belang dat beplanting voor het verkeer kan hebben, worden alleen de
lichtafschermende werking op dc middenbermen! van autosnelwegen genoemd en de
aangename verlevendiging van de wegen. Dc verkeersgeleiding, die zo belangrijk kan
zijn, wordt daarnaast niet geaccentueerd.
De brochure bekijkt trouwens voornamelijk de aesthetische zijde. De propaganda
die van dc enorme economische waarde van landschappelijke beplantingen uitgaat,
wordt nauwelijks gebruikt. De recreatieve waarde ontvangt alle aandacht. Z o krijgt
ook het veraangenamen van het parkeren langs buitenwegen, door het aanleggen van
speciaal beplante ruimten, de volle belangstelling, terwijl vooral aan de toegangen tot
steden en dorpen veel aandacht wordt besteed. Dit zijn twee problemen, waarin ook
hier te lande nog veel valt te verbeteren.
Achterin het boek worden cijfers van de plannen genoemd. In het komende seizoen,
denkt men van Rijkswege een 60.000 bomen en 500.000 stuks klein materiaal te planten. Er wordt dus ernst mee gemaakt. Provincies en gemeenten zullen ten behoeve
van soortgelijke maatregelen voorlichting en subsidies ontvangen. Als object van rechtstreekse overheidsbemoeiing zullen voorts de verwaarloosde duinen van oorlogsschade
worden gezuiverd en waar mogelijk zullen zij door beplanting aanlokkelijker worden
gemaakt.
In de „Sector Aglomeraties" wordt sterk de aandacht gevestigd op de wenselijkheid
van een behoorlijke groenvoorziening in bebouwde kommen. Aanleg en verbetering
van parken, groenstroken, tuinen, alles wordt onder bescherming v a n het blijkbaar
machtige „Bestuur van de Stedebouw" met geld en goed bevorderd. T e r illustratie
punt 31 van het programma : het verlenen van de bouwvergunningen zal afhankelijk
kunnen worden gesteld van het planten van bomen en groen.
De „Sector Particulieren" zal worden benaderd met een veelomvattende propagandaactie, waarvan deze brochure de eerste stap wil zijn. De Rijksdiensten, die met deze
zaken hebben te maken, zullen, behalve aan provinciale en locale autoriteiten, ook
aan particulieren gratis advies geven. E r zullen wedstrijden worden gehouden en zelfs
zullen er in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld op verwaarloosde overhoeken, beplantingen kunnen worden geschonken. Ook de industrie zal op deze wijze worden benaderd,
terwijl mijn- en groeve-eigenaren tot beplanting van geschonden terreinen en steenbergen kunnen worden gedwongen krachtens een wet van 1911, waaraan strenger de
hand zal worden gehouden. D e hoop is gewettigd, dat dc resultaten van dit plan
weldra wijd en zijd in het Belgische land tot uiting zullen komen.
K. E . Huizinga.

