BOSCHBOUWKUNDIGE GEGEVENS OMTRENT
HOUTSOORTEN
*
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ALNUS INCANA MÖNCH.

- BETULACEAE.

GRIJZE ELS (Grauwe els).
Klimaateischen. Bij voorkeur kontinentaal klimaat. Houdt
van koele gebieden met vochtige lucht. Kan zeer goed
droogte verdragen.
Bodemeischen. Groeit goed op de uiteenloopenste soorten
van grond. Geringere eischen aan vochtigheid en
diepte dan A. vulgaris, Verdraagt stagneerend vocht
minder goed, Groeit zelfs nog goed op rqagere en
steenachtige gronden, in 't bijzonder op kalkgesteente.
Lichtbehoefte. Meer schaduwverdragend dan A, vulgaris.
Gevoeligheid voor invloeden van klimaat en bodem. W i n terhard en bestand tegen vorst. Weinig gevoelig voor
droogte.
Geografische verspreiding. N. en O, Europa, M. en N. Azië,
N. Amerika. N. grens in Europa op 70,5 N.B. en
Skandinavië, Zuidgrens Z . Rusland, Servië, Bosnië,
Z. rand van de Alpen. Van nature ontbrekend in
Italië en W . Europa, doch met succes aangeplant b.v.
in Nederland.
Orologische en topografische verspreiding. Voornamelijk in
de vlakte langs beek- en rivieroevers, doch ook op
heuvels en in 't gebergte, en hier hooger stijgend dan
A. vulgaris.
In 't Saksische ertsgebergte tot ± 650 m. In de
Beiersche Alpen tot 1400 m, in de Italiaansche Alpen
tot 2000 m.
Natuurlijk optreden. (Opstandsvorming). Opstanden vormend in westelijk Noorwegen en N. Rusland.
Wortelstelsel. Vlakker wortelend dan A. vulgaris, en zich
verder uitstrekkend. Dichte vertakking. Wortelknolletjes. (Stikstofbindende organismen!)
Spil. Doorloopend.
'Kroon. Matig dicht. Tamelijk breed.
Leeftijdsgrens. In zijn optimum dr 150 j. Zuidelijker slechts
40 tot 50 j. gezond blijvend.
Lengtegrens. Kleiner dan A. vulgaris : 20 m.
Groeisnelheid, Sneller dan A. vulgaris, doch eerder verminderend, vaak reeds op 10 a 15 j. leeftijd.
Manbaarheidsleeftijd. 10—20 jaar (in gesloten opstand dikwijls pas op 40 j. leeftijd).
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Bladontluilring. (Eind Maart), begin April (3 weken vroeger dan A. vulgaris). 2—5 weken na den bloei. (Kan •
onder zeer gunstige omstandigheden reeds vroeger
in Maart uitloopen).
Bloei. Maart, April. (3 weken vroeger dan A. vulgaris).
Z a a d en kieming.
Zaadrijpte. September, October.
Tijdstip van natuurlijken afval. November, December.
Verzamelen en bewaren. De kegeltjes, voor den natuurlijken afval, in October.
Zaadjaren. Vrijwel elk jaar..
'
* Gewichtsgrootte. 1 hl zaden weegt 21—24 kg ; 1 kg
zaad bevat ongereinigd 615.000—720.000 zaadjes, gereinigd 1—\)/2 millioen, 1000 zuivere zaden wegén
0,7 'g.
Duur van het behoud van het kiemvermogen. 1 jaar.
Kiemprocent. 15—25 %.
Tijdsverloop tot ontkieming in den grond, 6 weken.
Kotyledonen. Boven den grond.
Kiemplant. Als A. vulgaris. De latere bladeren eindigen
meer in een punt en zijn zacht behaard. In het le
jaar kan reeds een lengte van ^ m bereikt zijn.
J
Boschaanleg.
•

ZAAIEN.

Tijdstip. In den winter.
Gunstige dikte van bedekking van het zaad. Slechts
licht överzanden, of alleen maar vastgetrapt of ingesleept, en in 't geheel niet bedekt.
Hoeveelheid benoodigdzaad
per ha. Bij volle bezaaiing,
breedwerpig 20—40 kg. *
PLANTEN.

Tijdstip. Voorjaar.
Leeftijd van het plantsoen.

2—5 j. verspeend.

K WEEKERIJ.

Hoeveelheid benoodigd zaad per are. Bij volle bezaaiing
3—4 kg.
Verspening. 1 j. verspeend op afstand van 40—-50 cm.
Bedrijfsvorm* Speciaal spruitbosch. Minder geschikt voor
stambosch wegens de rijkelijke wortelopslag.
Kapleeftijd. (Omloopsleeftijd). In spruitbosch 10—20 j.
Het hout. Minder goed dan van A. vulgaris.' Sterker werkend. Mijnbouw en grondwerk. Speelgoed, klompen,
sigarenkistjes, draaierij. De houtskool gebruikt in de
buskruitfabricage.
Diversen. W e g e n s geringe eischen en bodemverbeterende
eigenschappen (stikstof verzameldende wortelknolletjes) pionierhoiitsoort bij ontginningsbebossching,
vooral ook in de duinstreken en op droge kalkgronden.

