Boekbesprekingen
Het stekken
ïllustreerd.

van boomkwekerijgewassen.

S. de Boer. Boskoop, 1955, 123 blz., ge-
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In het voorwoord wijst Ir C. Dorsman, directeur van het Proefstation voor de Boomkwekerij — waaraan de schrijfster wetenschappelijk medewerkster is — erop, dat de
vermeerdering van de gewassen het centrale punt van de boomkwekerij vormt. Verbetering van de methodiek schept nieuwe mogelijkheden en leidt tot verlaging van
productiekosten. Vandaar dat deze publicatie niet alleen betekent een wetenschappelijk
verslag van 13 jaar onderzoek, doch vooral een rechtstreekse voorlichting van de man
in de praktijk, die daarmede zijn voordeel kan doen.
De indeling van de stof is dan ook geheel op dit laatste gericht. Na een duidelijke,
beknopte omschrijving van de begrippen „stekken", „zomerstek" en „winterstek" volgt
een bespreking van de factoren, die op de beworteling van stekken invloed oefenen.
Het zijn de rijpheid van de zomerstek, de groeistoffen en de wijze waarop men ze kan
toedienen, het medium (Chamaecyparis geeft de voorkeur aan vrijwel zuivere turfstrooisel, Cytisus prefereert daarentegen een zandig milieu), de luchtvochtigheid en de temperatuur.
En dan volgt een meer gedetailleerde beschrijving van hoe men in de praktijk bij .
stekken moet handelen, beginnende bij de keus van het oorspronkelijke materiaal en
eindigend bij het ogenblik, dat de nieuwe plant haar bestemming kan volgen.
Dit alles is bijeengebracht ip de eerste 17 bladzijden, dank zij een zakelijke behandeling van de stof en een doelmatig klein lettertype. O p blz. 103 en volgende vindt
men een alfabetische stektabel. waarin voor een driehonderdtal {!) soorten en variëteiten
het passende recept in telegramstijl wordt gegeven.
Het middengedeelte vormt de hoofdschotel en geeft het verloop van de proeven bij
de ook hier alfabetisch gerangschikte soorten weer. 25 foto's spreken hier een duidelijke taal inzake het hoe en waarom der verschillende behandelingsvoorschriften.
Dit boekje is uiteraard in de eerste plaats bestemd voor de Boskoopse boomkwekers,
doch kan wellicht ook een goede huisvriend worden voor degene, die bos- en sierbomen
en -struiken voor zijn genoegen wil vermeerderen. Maar vooral — en dit rechtvaardigt
deze bespreking in dit tijdschrift — zal het nuttige diensten kunnen doen bij de veredeling van bosbomen, waarbij het stekken dikwijls een moeilijk misbare schakel vormt.
J. van Soest.
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Een complete lijst van wiel en rupstrekkers werd samengesteld door de voedsel- en
landbouworganisatie, de F.A.O., Rome 1955. Van 523 soorten trekkers, gefabriceerd
in vele landen, worden de belangrijkste hoedanigheden opgesomd. Slechts een enkele
maal wordt de prijs (fabrieksprijs) genoemd. D e omschrijvingen zijn gegeven in de
Engelse, Franse en Spaanse taal.
T h . Overbeek.

De Nederlandse
Bosstatistiek.
Deel I. De Utrechtse Heuvelrug en het Gooi.
1952—1953. Centraal bureau voor de Statistiek in samenwerking met het Staatsbosbeheer. (Uitgevers-Mij W . de Haan, Utrecht, 1955).
[905 (492) J
De eerste bosstatistiek dateert van de jaren 1938—1942, waarvan de resultaten ir.
1946 zijn gepubliceerd. Z e bestond uitsluitend uit een oppervlakte-statistiek. Al spoedig,
voornamelijk door de abnormale vellingen gedurende de oorlog, hadden de gepubliceerde cijfers hun waarde verloren : niet minder dan 32.905 ha of 13,2% van het bosareaal werden toen ontbost.
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Na de oorlog werd ingezien, dat het voor het bosbedrijf noodzakelijk was de statistiek een bredere basis te geven, waarop trouwens de bosbouwcongressen te Rome
(1926), Boedapest (1936) en Helsinki (1949) reeds hadden aangedrongen. De internationale statistiek verlangde ook gegevens betreffende de houtvoorraad en de houtvoortbrenging.
De Commissie voor de Statistiek, die in deze zaken van advies moest dienen, kwam
tot de conclusie dat men bij opzetting van deze meer gedetailleerde statistiek twee
wegen kon volgen.
1. Men kon de opname van het gehele land voltooien en periodiek om de 10 tot
15 jaar een nieuwe opname verrichten. Het voordeel is, dat men dan op een gegeven
ogenblik over recente cijfers van het gehele land beschikt. Deze cijfers verouderen
echter elk jaar en worden eerst na betrekkelijk lange tijd vernieuwd. Men moet gedurende korte tijd (3 tot 4 jaar) over veel getraind personeel beschikken, voor wie voor
de rest van de periode geen werk is. Dit laatste is een groot nadeel.
2. De tweede weg is de opname rayonsgewijs te doen plaats hebben en wel zodanig, dat het opnamewerk over het gehele land binnen de periode van 10 tot, 15
jaar is voltooid. Daarna wordt continu de opname voortgezet in dezelfde volgorde,
gedurende de volgende periode van 10 tot 15 jaar. Het wordt dus een voortschrijdende
statistiek. Het voordeel is, dat men slechts over een gedeelte van het land over verouderde gegevens zal beschikken, maar van andere over zeer recente.
De Commissie adviseerde tot de laatste methode. Men heeft het land nu in bosgebieden verdeeld, dat zijn landsdelen, die als één geheel worden beschouwd. Ze volgen
wel de gemeente- maar behoeven niet de provinciale grenzen te volgen. De acht bosgebieden waarin men Nederland ten behoeve van de bosstatistiek heeft verdeeld zijn :
I
II
[II
IV

het Noord-Oostelijk bosgebied ;
het Midden Oostelijk bosgebied ;
de V e l u w e ;
de Utrechtsche heuvelrug en het
Gooi;

V het gebied van Noord-Brabant,
Noord- en Midden Limburg en
enkele Gelderse gemeenten rond
Nijmegen;
VI het kustgebied ;
V I I Zuid-Limburg ;
VIII het restgebied.

Binnen deze bosgebieden onderscheidt men dan boscomplexen, dat zijn bossen, die
door andere vormen van grondgebruik zijn ingesloten. De boscomplexen vallen weer
uiteen in houtopstanden. Hen houtopstand is een aaneengesloten deel van een boscomplex, dat zich in houtsoort, samenstelling, leeftijd of groeiklasse onderscheidt van
aangrenzende houtopstanden.
De terreinopname en de voorbereiding tot de verwerking van het cijfermateriaal,
werden opgedragen aan het Staatsbosbeheer; het Centraal Bureau voor de Statistiek
verwerkt de gegevens langs mechanische weg.
Aan de statistiek van bosgebied IV, de Utrechtse heuvelrug, dat men het eerst heeft
bewerkt, omdat het van Nederland het meest gedifferentieerde beeld geeft, ontlenen
we, dat het 24% of 18.096 ha bos omvat, dat uiteenvalt in 14.999 ha opgaand bos,
2.911 ha hakhout en 186 ha griend.
Deze 14.999 ha opgaand bos wordt verdeeld in :
8756
783
1284
268
628
821
688
827
944

ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

eensoortig naaldhout;
gemengd naaldhout;
eensoortig loofhout;
gemengd loofhout;
gemengd naald- en loofhout;
kapvlakte ;
bospark;
onvolwaardig bosterrein;
bos in woonkernen.

Men ziet wel dadelijk uit het bovengenoemd staatje, hoe gedetailleerd deze statistiek
is. Z e geeft verder een overzicht naar oppervlakte van de bezitsverhoudingen, de
grootte-klasse, de verschillende houtsoorten en de leeftijds-klassen voor iedere houtsoort.
Het productiebos, ad 12.540 ha, heeft een spilhoutmassa van 1.113.749 m 3 en een
jaarlijkse bijgroei van 43.710 m 3 . Dit wordt voor alle houtsoorten uitgewerkt in staakhout, paalhout, zaaghout enz. De groveden heeft in dat bosgebied een gemiddelde spilhoutmassa van 114,9 m a per ha en een jaarlijkse bijgroei van 3,4 m:', de eik van
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115,7 m a en 3,7 m 3 bijgroei. Verder heeft men overzichten van de groeiklassen naar
houtsoort, naar bodemsoort enz.
^ ,
W a t in de statistiek van dit bosgebied opvalt, is, dat bij het naaldhout de verdeling
over de leeftijds-klassen, (waneer men afziet van de beide eerste klassen, die natuurlijk
zeer groot zijn), tamelijk normaal is.
Wanneer deze bosstatlstiek voor het gehele gebied van Nederland zal zijn uitgewerkt, dus over 10 tot 15 jaar, dan zal aan de verlangens van velen voldaan zijn. 1'ot
nu toe ontbrak het aan alle gegevens, die enig inzicht in het bosbedrijf konden geven.
Deze statistiek geeft bijna alle gegevens, die we nodig hebben voor het opmaken van
een bedrijfsplan.
W e hopen, dat we binnenkort nu ook eens de resultaten zullen krijgen van het gedeelte van het Staatsbosareaal, dat reeds definitief is ingericht.
Aan het slot van zijn „Ten geleide" wijdt de heer de Beaufort een kort woord aan
de nagedachtenis van de houtvester Dr J. R. Beversluis, die al zijn werkkracht, ook
in zijn hoedanigheid van secretaris van de Commissie voor de Bosstatistiek, aan deze
arbeid heeft gegeven.
P. v. Zon.
Jaarverslag

van de Nederlandschc

Hcidcmüü (sch a pp ij over

1954.

[946.3 (047.1)]
In de inleiding wordt erop gewezen, dat de industrie en het bouwbedrijf meer en
meer landarbeiders tot zich trekken, zodat men noodgedwongen wel geleidelijk tot
mechanisatie moet overgaan.
Het belangrijkste werk lag in de ruilverkaveling, de ontginning en herontginning,
aanleg van wegen, graven van sloten voor ontwatering, infiltratie en beregening, werkzaamheden die men tegenwoordig samen vat onder de naam van waterbeheersing.
Het herstel werd in Zeeland voortgezet; het maakte geleidelijk plaats voor de werkzaamheden van herverkaveling.
Het natte weer was bijzonder ongunstig voor de oogst en de cultuurtechnische werkzaamheden. Voldoende arbeiders waren niet te krijgen, zodat men voor de oogst wel
de hulp van de jeugd en de studenten moest inroepen.
Uit de samenstelling van de werkzaamheden in dc verschillende ambtsgebieden blijkt
wel, dat dc bosbouwkundige werkzaamheden meer op de achtergrond treden. W e ontlenen hieraan dat o.a.:
werden ontgonnen tot bos, slechts
146 ha ;
ontgonnen tot bouw- en grasland
1868 ha ;
herontgonnen tot bouw- en grasland
4269 h a ;
verbetering van bosgrond
540 h a ;
en bosverbetering en onderhoud beplantingen plaats vond over 1963 ha.
Ook in de bosbouw kwam bij gebrek aan werkkrachten meer en meer mechanisatie
voor. V a n de Hessische cultivator, die vooral op de lichtere gronden voldoet, werden
nog twee exemplaren aangeschaft. Voor de zware gronden met bosbes- en buntgrasbegroeiïng, werd een zware walsenploeg uit Duitschland geïmporteerd. Deze ploeg, die
bij een bezetting van het terrein met stobben is te gebruiken, voldeed zeer goed. Dc
ploegvoor is 70 cm breed bij een onderlinge afstand van 150 cm.
Het kwam gedurende 1954 in een tiental werkobjecten tot de definitieve invoering van
gemeten tarieven ; met de werknemersorganisaties werd hierover overeenstemming bereikt. Geleidelijk zal men tot invoering op de overige objecten overgaan, maar die invoering eist tijd, aangezien zowel personeel als arbeiders moeten worden ingelicht. Het
personeel volgde op dit gebied verschillende cursussen. In 1955 zullen 10 nieuwe
„tariefinstructeurs" worden opgeleid.
Voor de rampgebieden werden veel erfbeplantingsplannen opgesteld; laten we hopen,
dat de bewoners die erfbeplantingen zullen waarderen en ze dus behoorlijk zullen onderhouden ; daaraan heeft het nogal eens ontbroken. Voor de suikerfabriek van de H.V.A.
in Ethiopië werd een plan ontworpen voor de landschappelijke aankleding van het
ondernemingscentrum Wonsi. Wanneer men bedenkt hoe sommige fabrieken het landschap kunnen ontsieren — ik denk aan de suikerfabrieken in het Groningse landschap —
dan kan men dit initiatief slechts toejuichen.
17 opdrachten werden ontvangen voor het vervaardigen van bedrijfskaarten of volledige bedrijfsplannen. Een twaalftal opdrachten, omvattende een oppervlakte van
4400 ha, werden geheel afgewerkt, terwijl nog 21 opdrachten voor ruim 5700 ha in
bewerking waren.
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Eigenlijk interesseert ons meer in hoeverre die plannen werkelijk worden uitgevoerd.
E r gaan verhalen, dat de uitvoering in sommige gevallen zich bepaalt tot inlijsten van
de bedrijfskaarten om onder het genot van een pittige havannah de plannen in rook te
doen opgaan. M a a r dit zijn natuurlijk maar lasterpraatjes.
Het belangrijkste in de jaarverslagen der laatste jaren, vinden wij nog altijd de berichten over de werkzaamheden in het buitenland.
In 1954 kwam de Internationale Maatschappij voor Landbouwkundige Ontwikkeling
(de I.M.LO.) tot stand, evenals het Internationale Landbouwadviesbureau (Ilaco)
en de Ontginnings Maatschappij Sukadana. Door de I.M.L.O. werd besloten tot oprichting van de Mij voor Cultuurtechnische W e r k e n in het Buitenland. De Syrische
regering heeft het El Ghab-project zonder reserve aanvaard. Het project werd door
de „Internationale Bank for Reconstruction and Development", na een expertise door
een Frans Ingenieursbureau gunstig beoordeeld, V o o r de opmaak van de nodige detailontwerpen, werden aanbiedingen gedaan, evenals voor werken ten behoeve van de
stad Damascus en voor irrigatie-werken in de Akharvlakte. (Libanon).
De Directeur van de Ilaco bracht een rapport uit over de invoering v a n de bietsuiker^
industrie in de Nijlvlakte en wel op verzoek van de onderneming „Viticole et Vinicole" te Caïro. O o k werd hij op verzoek v a n de „Int. Bank for Res. and Development"
aangezocht als lid van een bankcomissie ter beoordeling van een groot irrigatie-werk
ten Zuiden van Asuan, Onderzoekingen werden ingesteld naar de mogelijkheid van
irrigatiewerken op Kreta. Verder heeft de Heidemij een staf van middelbare cultuurtechnici beschikbaar gesteld, om behulpzaam te zijn bij de uitvoering v a n het 10 jaren
plan in Suriname.
In verschillende richtingen werden verder contacten gelegd, o.a. in Brazilië, Chili,
Mexico en Columbia, die misschien tot opdrachten kunnen leiden.
Door de N . V . Sukadana werd een bijkantoor te Djacarta gevestigd. Veel voorbereidende werkzaamheden waren nodig voor het personeel (keuring, salariëring, aanstelling, visa enz.). Het emplacement werd alang-alang vrij gemaakt, proefputten voor
de watervoorziening werden geslagen, woningen werden gebouwd, toevoerwegen werden aangelegd, gewerkt werd aan de bouw van een kantoor, een tractorloods, arbeidersverblijven enz.
Voor al dit werk in het buitenland geldt, dat de cost vóór de baet uitgaat, maar het
begin is er. W e zien met belangstelling de verdere ontwikkeling tegemoet.
Het jaarverslag is rijkelijk geïllustreerd.
P. v. Z o n ,
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(432—437).
Terwijl er de laatste tijd aan het wortelrot veel aandacht is geschonken, met betrekking tot de infectiewegen en de bestrijdingsmethoden, heeft men zich nog weinig bezig
gehouden met de verplaatsingsmogelijkheden van de sporen van Fomus annosus. Iversen is zelf geen onder2oeker, doch wil uiting geven aan zijn gedachten over dit vraagstuk, inet het oog op de werkzaamheden van een opgerichte wortelzwamcomraissie.
Hij wijst er dan op, dat er twee infectiemogelijkheden kunnen zijn (daarbij in het
midden latend of deze zich in werkelijkheid voordoen): door de lucht en via het grondw a t e r . ' A a n g e z i e n men tot nu toe nooit mycelium van de wortelzwam in de humus of
op zaagsneden van stobben heeft gevonden, acht hij het zeker niet uitgesloten, dat de
grondwaterbeweging bij de besmetting een rol kan spelen.
Uitvoerig gaat Iversen in op de theorie van het water in de grond (grondwater <m

