'203
Tet verwachten zaailingen per m 2 700—1000 stuks.
Verspening. 1-jarig verspeend in rijen (afstand 15 cm),
op afstand 6—8 cm.
Bedrijfsvorm« Stambosch. Als regel kaalkap met planting.
Kapleeftijd. (Omloopsleeftijd), 70 tot 100 jaar.
Het hout. Tamelijk zacht. Fijn. Taaier en duurzamer dan
gewoon grenen. Veel harsrijker dan gewoon grenen.
Uitstekend hout voor huizenbouw, grond-, water- en
bruggenbouw.
Uitstekend brandhout. Uitstekende houtskool.
Diversen.
Zeer geschikt voor bebossching van verarmde kalkhellingen en andere terreinen waar andere houtsoorten
niet of uiterst moeilijk groeien willen.
In Nederland voor , de zeeduin-bebossching zeer
geschikt,
Levert van dè europeesche houtsoorten de meeste
hars, welke bovendien het hoogste terpentijngehalte
heeft. De houtsoort wordt dan ook veel gebruikt voor
harswinning. Uit de terpentijn wordt de zoog. Duitsche of Oostenrijksche terpentijnolie vervaardigd.
PINUS NIGRA ARN. VAR. CORSICANA LOUD.
LARICIO. CORSIKAANSCHE PIJN.

PINACEAE.

Vertoont een zeer groote overeenkomst met de voorgaande.
Enkele verschilpunten worden hieronder nader aangegeven.
Lichtbehoefte. Verdraagt, nog meer schaduw dan austriaca.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem. Is iéts
gevoeliger voor den wind.
Geografische verspreiding. Spanje, Zuid-Italië, Griekenland,
Corsika.,
Orologische en topografische verspreiding. O p Corsika tusschen 900 en 1800 m.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming.). Vormt op Corsic a tezamen met beuk uitgestrekte opstanden.
Leeftijdsgrens. 1000 jaar.
Lengtegroeigrens. 45 m.
Groeisnelheid. Vooral in de jeugd, sneller dan austriaca.
Diversen. Is ook zeer geschikt voor duinbebossching, maar
dan op die plaatsen die tegen den wind eenigszins
beschut zijn.
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Groei snelheid. Eerst wat sneller dan gewone pijn, van het
3e jaar af langzamer.
Manbaarheidsleeftijd* In opstand 30—40 jaar. (In vrijen
stand reeds op 15-j.).
Bladontluiking. Ongeveer midden Mei. (Iets later dan Pinus
silvestris).
Bloei* Eind Mei, begin Juni. (10—14 dagen later dan Pinus
silvestris).
Z a a d en kieming»
Zaadrijpte. Eind October van het 2e jaar.
Tijdstip van natuurlijken afval. In het laatst van den
2en winter, tot in het daarop volgend voorjaar. (Maart
en April).
Zaadjaren. Alle 2—3 jaren.
Gewichtsgrootte.
1 hl kegels levert 1,8 kg ontvleugeld,
en ruim 2 kg gevleugeld zaad. 1 hl ontvleugeld zaad
weegt 45—55 kg, gevleugeld 18—26 kg. 1 kg ontvleugeld zaad bevat 46000—60000 zaadkorrels, gevleugeld 36000—45000 korrels. 10 kg gevleugeld zaad
leveren 7—8 kg zaadkorrels. 1000 zuivere zaden wegen
15—19 g.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. 2—4 jaren.
Kiemprocent 60—70
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond. 14 tot 28 dagen.
Kotyledonen.
Boven den grond.
Kiemplant. In hoofdzaak als van Pinus silvestris, doch
dadelijk wat krachtiger, grover en dichter. Kptyledonen
4—10, meestal 7, in een krans. Veel langer dan P. silvestris. Blauwgroen, driehoekige doorsnede, glad en
gaafrandig, naar boven toe gekromd. Primaire blaadjes aan beide randen fijngezaagd. De 2-naaldige kortloten als regel pas iiyhet 2e jaar gevormd. De eigenlijke
naalden zijn donkergroen, en ook zeer fijngezaagd.
Vorm ervan als bij P. silvestris.
Levensduur van de naalden : 3—8 jaren.
Boschaanleg.
ZAAIEN.

Tijdstip. Voorjaar.
Gunstigste dikte van bedekking van het zaad. 1—2 cm.
Hoeveelheid benoodigd zaad per ha. Bij volle bezaaiing,
breedwerpig, ontvleugeld zaad 15 kg, gevleugeld zaad
20 kg.
PLANTEN.

Tijdstip. Voorjaar.
Leeftijd van het plantsoen. Zelden 1-jarig, meestal 2-jarig
verspeend, een enkele maal ook 3-jarig verspeend.
Plantverband. 70—80 cm., soms wat ruimer.
KWEEKERIJ.

Hoeveelheid benoodigd zaad per are. Bij volle bezaaiing
l H - 2 ^ kg.
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PINUS NIGRA ARN. VAR. AUSTRIACA ENDL.
:
OOSTENRIJKSCHE PIJN.

PINACEAE.

• Klimaateischen. Eischt warme, zonnige groeiplaats, met lange
vegetatieperiode. Gemiddelde jaartemperatuur moet
minstens 7,5° C. zijn» Geringe eischen aan luchtvocht;
vermijdt nevelige, luchtvochtige gebieden.
Bodemeischen. Stelt in alle opzichten uiterst matige eischen.
Geen eischen aan diepte. Nog geringere eischen aan
bodemvochtigheid dan grove den. Groeit op gronden
van den meest uiteenloopenden oorsprong. Geeft in
minder warme klimaten den voorkeur aan kalk- en
dolomietgronden, Is in warme, droge klimaten op zulke
gronden de eenige goed gedijende boomsoort. Minerale eischen uiterst gering.
Lichtbehoefte. Verdraagt meer schaduw dan de gewone pijn.
Half schaduwverdragende houtsoort,
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem« Winterhard ; verdraagt echter strenge vorst niet. Ongevoelig
voor droogte en hitte. Verdraagt uitstekend den zee. wind. Stormvast. Weinig gevoelig voor rookgassen.
Geografische verspreiding. Midden- en Midden Oost Europa.
(Neder-Oostenrijk, O, en Z.O. Alpen, Karpathen,
Kärnten, Krain, Kroatië, Dalmatie, Bosnië en Herzegowina.)
Orologische en topografische verspreiding'. Meestal in het
gebergte. Geeft den voorkeur aan de zachte voorgebergten en de zwakhellende golvende hoogvlakten.
Hoógtêgrens tusschen 1100 en 1250 m.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming.) Plaatselijk, vooral
in Neder Oostenrijk, uitgestrekte, meer of minder
zuivere, opstanden voxmend.
Wortelstelsel. Veel vlakker wortelend dan de gewone pijn.
Geen penwortel. Talrijke, zich ver uitstrekkende, oppervlakkig verloopende wortels, waar mogelijk zich
diep in den grond begevende.
Spil. Tamelijk doorloopend.
Kroon. Als Pinus silvestris, rond eivormig ; later paraplu iachtig.
Leeftijdsgrens. 600 jaar.
Lengtegroeigrens. 30 m.

