BOSCHBOUWKUNDIGE GEGEVENS OMTRENT
HOUTSOORTEN < •
door Dr. J. R.' BEVERSLUIS.
ROBINIA PSEUDACACIA L.

' '

LEGUMINOSAE.

Gewone robinia.
• "

(Onechte acacia).

Klimaateischen* Zuidelijk kontinentaal klimaat met lange
vegetatieperiode. Gemiddelde jaartemperatuur 12—
14° C. Groeit echter ook nog behoorlijk in de lager
gelegen gedeelten van het beukengebied met een gemiddelde jaartemperatuur van 7—12° C.
Bodemeischen. Groeit bijna op iederen grond, behalve natte
en venige. Zeer geringe eischen aan bodemvocht.
. Vraagt slechts een zékere losheid en warmte van den
grond. Daarom voorkeur voor lichte grondsoorten
(leemige zand- en kalkgronden). Kwijnt op vollen kleigrond. Liefst ook wat diepe grond, Minerale eischen
hoog ; de robinia is echter in staat ook op armen
grond deze eischen te, bevredigen.
Lichtbehoefte. Besliste lichthoutsoort, {Met den berk be~
hoorende tot de meest lichtbehoevende loofhoutsoorten).
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem* Weinig
windvast. Uiterst gevoelig voor late en vroege vorst
•
(speciaal voor vroege vorst). Weinig gevoelig voor
hitte en droogte.
Geografische verspreiding* Vaderland: Oosten der V. S.
N, Amerika, hier vooral verspreid tusschen 39° en
43° N. B. Ingeburgerd in Europa sinds begin 17e
eeuw.
Orologische en topografische verspreiding, In M, Europa
het heuvelland en de vlakte, tot 300 m hoogte.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming). Niet opstandsvormend.
Wortelstelsel. Aanvankelijk naar de diepte gericht, later
krachtige ontwikkeling van de vlakstrijkende zijwor. tels. Wortelknolletjes
(N. bacteriën).
Spil. Weinig doorloopend.
Kroon. Y,l. Onregelmatig.
Leeftijdgrens* 100 j. Soms tot 200 j.
Lengtegroeigrens. 25 m.
Groeisnelheid. Buitengewoon snel in de jeugd, doch spoedig
verminderend en langzaam.
/

i&a
Üitstoelingsvermogen. Zeer krachtig.
Manbaarheidsleeftijd. 20—25 j. (Soms dragen 4—5 j. robinias reeds zaad).
Bladontluiking. Eind Mei, Juni.
Bloei» Eind Mei, Juni.
Z a a d en kieming.
Zaadrijpte. Eind October, November.
?
Tijdstip van natuurlijken afval. V a n Februari af.
Zaadjaren. Alle 1—3 jaren.
Gewichtsgrootte.
1 hl. vruchten weegt 70—80 kg ; 1 kg
zaden bevat 40.000—60,000 stuks ; 1000 zuivere zaden
wegen 18—20 g.
Duur van het behoud van het kièmvermogen.
In de
p e u l : 2—3 j. ,
Kiemprocent. 40—75 %. Goed hoemt men 65 a 70 %.
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. 2—3 weken.
Kotyledonen.
Boven- den grond.
Kiemplant. 2 groote, dikte, rond-eivormige groene kotyledonen. Eerste primaire blad enkelvoudig, langgesteeld, rond, gaafrandig. Tweede primaire blad samengesteld, langgesteeld, bestaande uit 3 blaadjes, w a a r van het eindblaadje rond en veel grooter is dan de
beide overige, die ovaal zijn. De latere bladeren (samengesteld) hebben 11—21 blaadjes.
N a 1 jaar het! plantje vaak reeds 70 cm tot 1 m hoog.
Boschaanleg.
,
ZAAIEN.
Tijdstip. Voorjaar.
Gunstigste dikte van bedekking van het zaad. 2—5 cm.
Hoeveelheid benoodigd zaad per ha. =b 10 kg per ha.
PLANTEN.
Tijdstip. Voorjaar.
Leeftijd van het plantsoen. 2—5 j. verspeend (Lengte
van 1 — m ) , Soms ook 1- of 2-j. onverspeend (op
zeer passenden grond).
^ Plantverband.
1—l]/^ m.
KWEEKERIJ.
Hoeveelheid benoodigd zaad per are, Bij volle bezaaiing
.
1—3 kg.
Verspenin^.
1 -jarig verspeend op afstanden van
. 30—50 cm.
.
Bedrijfsvorm. Niet in zuiveren opstand. Mengsoort in stambosch. Goede vulhoutsoort in pijnbosch op armen
zandgrond. Uitstekend als spruitbosch.
Kapleeftijd (Omloopsleeftijd). In stambosch afhankelijk van
de hoofdhoutsoort. O p leeftijd van 30—-40 j. echter
reeds geschikt voor mijnhout en dwarsliggers. I n ' ' t
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algemeen niet meer dan 40—50 j. In spruitbosch 4—6,
of 12—25 j.
Velling. In spruitbosch (zeer verbreid in Hongarije) opbrengst bij 20-j, omloopstijd 250 m 3 per ha.
Het hout. Hard, fraai, zwaar, sterk, fijn, zeer taai en buigzaam, moeilijk doch fraai splijtbaar, weinig werkend,
zeer duurzaam. Grond-, water- en mijnbouw. Machine- en wagenbouw. Huizenbouw. Fineer. Draaierij.
Meubelmakerij, Uitstekend brandhout.
Diversen? Bijzonder geschikt voor bebossching van stuifzand en steppegrond (uitstekende resultaten in Hongarije en Roemenië). Hoewel door lichte, ijle kroon
weinig bodemverbeterend vermogen, voordeel door
de N-verzamelende bacteriën.
VERBETERING.
In de „Boschbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten"
betreffende den douglas, Ned. Boschb. Tijdschr. December
1932, moet op blz. 453 de 12e regel van onderen af als volgt
luiden : breedwerpig 10—25 kg.
J. R. B.

U I T DE DAGBLADEN.
Tweede
Kamer.
4 April, 1933.

Riet- en griendcultuur.
Aan het verslag over het wetsontwerp tot steun aan de riet- en griendcultuur, oogst 1933, wordt het volgende ontleend :
Verscheidene leden merkten op, dat niet duidelijk blijkt, wat wordt bedoeld met „oogst 1933", voor zoover betreft de rietcultuur. Moet daaronder verstaan worden het in, 1932 gegroeide en in den aanvang van
1933 gesneden gewas of het gewas, dat in 1933 groeit, doch eerst in 1934
wordt gesneden ? Men vermoedde, dat dit laatste in de bedoeling der
regeering ligt. In dat geval drong men er op aan, dat eveneens steun
verleend zal worden voor het riet van het gewas 1932, dat thans, (in de
eerste maanden van dit jaar) wordt geoogst en dat in de komende maanden moet worden gesorteerd.
Met betrekking tot de griendcultuur werd de vraag gesteld, of niet een
te groot gedeelte van de steungelden, in het bijzonder van die, bestemd
voor de 2- en 3-jarige gewassen, aan den handel ten goede komt.

