Boekbesprekingen

[232.44 : 232.41. Pseudotsuga tayfolia]

G. Sissingh. Planttijd, vitaliteit en fysiologische conditie van douglasplantsoen. Uitvoerige Verslagen van de Stichting Bosbouwproefstation „De
Dorschkamp", 6 (2) 1964 (1—67).
Gedurende een aantal jaren heeft houtvester G. Sissingh zijn kennis, ervaring en werkkracht aan het Bosbouwproefstation ter beschikking gesteld voor
het oplossen van problemen, die zich voordoen bij het planten van douglas.
Het gedegen onderzoek dat in dit verband door Sissingh is verricht en waarbij
hij zich beperkte tot die factoren, die het aanslaan van een beplanting beinvloeden — waaronder in de eerste plaats het planttijdstip en de kwaliteit
van het plantsoen — wordt in het hier te bespreken Uitvoerig Verslag van
het Bosbouwproefstation gepubliceerd.
Er is begonnen met een uitgebreide planttijdenproef, waarin met drie verschillende kwaliteiten douglasplantsoen wekelijks is geplant. Daarbij zijn alle
factoren, die mede van invloed zijn op het aanslaan van de planten, zoveel
mogelijk vergelijkbaar gehouden of uitvoerig geregistreerd. Door te werken
met hetzelfde plantgereedschap en dezelfde twee arbeiders is zelfs een storende invloed van gereedschap of persoonseffect zo klein mogelijk gemaakt.
De invloed van transport is tot een minimum beperkt, o.a. door polyethyleen
verpakking. De weersomstandigheden zijn dagelijks opgenomen. Ook het
verloop van de vochttoestand van de grond is aan de hand van periodieke
pF analyse i) vastgelegd.
De beoordeling van de aanslag is uitgevoerd in september 1958 en mei
1959, respectievelijk één en negen maanden nadat de laatste plant in de
grond is gebracht. Daarbij is het volgende komen vast te staan:
1. de aanslag van het plantsoen is het hoogst en bovendien het minst aan
schommelingen onderhevig gedurende de periode van de vegetatierust
(half oktober tot eind april);
2. de kwaliteit van het plantsoen is eveneens van grote invloed op het slagingspercentage, en van even grote betekenis als het planttijdstip;
3. de invloed van de planttijd op het slagingspercentage wordt groter naarmate de kwaliteit van het plantsoen minder is.
Wanneer in de minder gunstige plantperiode — dus van mei tot september — wordt geplant, dan zijn vooral de weersomstandigheden na het planten
en de vochttoestand van de grond van de kwekerij waar het plantsoen vandaan komt, bepalend voor het slagingspercentage.
De invloed van planttijd en kwaliteit van plantsoen uit zich niet alleen in
het slagingspercentage, doch ook in de groei in de jaren na het planten. Is
het slagingspercentage laag door onjuist planttijdstip of slechte kwaliteit van
plantsoen dan blijft de lengteontwikkeling van de bomen ook achter. Deze
minder goede groei kan tot mislukking van de cultuur leiden, omdat de sluiting niet voldoende snel intreedt en de bodem kans krijgt te vervuilen.
Sissingh heeft de resultaten van zijn onderzoek daarna getoetst aan prak*) pF = de „zuigkracht" van de grond. Red.
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tijkvoorbeelden. In verschillende boswachterijen zijn slagingspercentages bepaald en in verband gebracht met het planttijdstip. Volledig in overeenstemming met de plantproef is daarbij de vaststelling dat na eind april de slagingspercentages snel teruglopen van ongeveer 85% tot 45%.
Het advies voor de praktijk luidt derhalve: „Plant douglas van goede
kwaliteit, vroeg in het voorjaar en vóór eind april".
In zijn rapport splitst Sissingh het begrip kwaliteit van plantsoen in „vitaliteit" en „conditie". Onder vitaliteit verstaat hij een min of meer constante
eigenschap van het plantsoen, die bijvoorbeeld zou kunnen worden uitgedrukt
in lengte, zwaarte, beworteling, kleur enz. De fysiologische gesteldheid van
het ogenblik, die uiteraard variabel is, noemt hij conditie. Conditie van het
plantsoen kan bijvoorbeeld op de kwekerij goed zijn, doch door onoordeelkundig transport en opslaan aanzienlijk teruglopen. Zowel vitaliteit als conditie en planttijdstip zijn van invloed op de ontwikkeling van een douglasaanplant. Vitaliteit wordt vooral bepaald door kweekmethoden. Hierover
wordt thans onderzoek verricht. Conditie-achteruitgang tijdens de periode
van oprooien tot het inplanten kan worden voorkomen door zorgvuldig
transport, juiste opslag en polyethyleen verpakking.
Houdt de bosbouwer rekening met deze drie grondslagen: optimale vitaliteit
door goede kweekmethoden, optimale conditie door zorgvuldige plantsoenbehandeling en een juist planttijdstip dan zal een groot deel van de moeilijkheden bij de aanleg van douglasbos tot het verleden behoren.
De hierboven besproken publikatie wordt iedere bosbouwer ter lezing ten
zeerste aanbevolen. De inhoud is uitermate belangwekkend. Op de vorm zou
men enige kritiek kunnen hebben, welke dan in het bijzonder geldt voor de
soms wat vreemd aandoende vertaling van bepaalde termen in het Engels, het
ontbreken van een concrete definitie van de begrippen vitaliteit en conditie,
een enkele hinderlijke drukfout als op blz. 50, onder 3, waar „ongunstig"
in plaats van „gunstig" moet worden gelezen, en de slechte kwaliteit van de
foto's. Wie hier echter over valt is, gezien het belang van de inhoud, een
kniesoor!
C. P. van Goor.
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[176.2321
K. Tompa en L. Briindl. De wilg (A filz); Agrarische Uitgeverij, Boedapest; 1964,
252 blz., 156 afb., 28 tab.
Dit in het voorjaar 1964 verschenen boek is helaas alleen in het Hongaars geschreven.
De los bijgevoegde uitvoerige samenvatting in het Engels, Duits en Russisch geeft slechts
een overzicht van de inhoud en geen concrete bijzonderheden.
Er blijkt uit dat het gaat om een volledig handboek voor de teelt van wilg als boom
en als griend. Na een uitvoerige beschrijving van de belangrijkste soorten en rassen
worden behandeld: vermeerdering, teelt, ziekten en beschadigingen, opbrengst, verwerking en technische gegevens van het hout.
De uitvoering van het boek is goed, hoewel de kwaliteit van de foto's wisselt. Degenen,
die Hongaars kennen zullen er een grote hoeveelheid interessante gegevens in vinden.
J. T. M. Broekhuizen.

