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Het schillen van hout als onderdeel van het vellingswerk kost 40 è 5 0 % van de
benodigde arbeidstijd. Daarbij komt het houtverlies, dat bij schillen met de schilschop
op 7 % , bij machinaal schillen minstens 10% bedraagt. Het ligt voor de hand, dat men
getracht heeft hierin verbetering te brengen.
In de hier besproken studie v a n Gläser wordt het chemisch schillen aan een grondig
onderzoek onderworpen. Het onderzoek heeft 4 jaren geduurd en heeft plaats gevonden
op verschillende tijdstippen in verschillende bossen aan 2.132 bomen. W e l zijn er nog
onvolkomenheden in de verklaringen van wat er bij het chemisch ontbasten nu eigenlijk
in de stam gebeurt, doch de resultaten zijn 20 overduidelijk, dat het economisch onverantwoord zou zijn om in voorkomende gevallen het toepassen van deze werkmethode
achterwege te laten.
Verhoging van dc schilbaarheid. Beschreven wordt welke houtsoorten en welke chemicaliën voor het onderzoek gebruikt zijn, welke resultaten bereikt werden en welke
invloeden zich deden gelden. Enkele van de resultaten zullen hieronder worden beschreven.
Gebleken is, dat het indringen van de goed werkende chemicaliën het snelst gaat
gedurende de periode van dé sterkste sapstroom. N a één maand kon dan al worden
geconstateerd, dat de boom ging afsterven. Bij de goed werkende middelen is de verkleuring van naalden of blad begin September geheel afgesloten en de schilbaarheid is
dan reeds duidelijk verbeterd.
De sapstroom is het snelst tegen de middag, daarom wordt aanbevolen met het aanbrengen van het gif niet voor 9 uur in de morgen te beginnen. Het is merkwaardig
zo snel als het gif door de stam naar boven wordt getransporteerd. Amerikaanse en
Ganadese onderzoekingen toonden aan, dat de snelheid, waarmede de sapstroom omhoog gaat, welke snelheid uiteraard afhankelijk is van houtsoort en omstandigheden,
1—-50 m per uur kan bedragen. Het gif gaat met de sapstroom mee en doet er dezelfde
tijd over.
Uit de ongeveer 100 beproefde chemische middelen bleken slechts 2 goed aan de
verwachtingen te voldoen, en wel natriumarseniet. in 2 0 % oplossing en ammoniurablfluoride pasta „ H " (een in de handel verkrijgbaar preparaat).
Gewichtsverlies door drogen op stam. Behandelde naaldhoutsoorten drogen in de
periode tussen behandeling en kap meer of minder uit. D e grootste gewichtsverliezen
werden bij groveden ( 2 9 % ) en bij zilverden (18 tot 2 2 % ) vastgesteld. Bij fijnspar kan
men rekenen op een gewichtsafname van 15 tot 20%. Bij eiken werd geen gewichtsafname, bij populieren slechts een afname van 8 % geconstateerd.
E r werd wel een verschil in uitdroging geconstateerd naar gelang van het gebruikte
middel. Z o was de uitdroging meestal sterker na het gebruik v a n ammonium-bifluoride
dan na het gebruik van natriumarseniet. Dit brengt tevens voor het voetlicht, dat de
schilwerking en uitdroging niet samengaan. Er zijn houtsoorten en chem'caUën met
goede schilwerking en slechte uitdroging, bijvoorbeeld populier en elk, en het tegengestelde komt ook voor, namelijk bij groveden.
Het tijdstip van'Behandeling heeft geèh merkbare invloed op de uitdroging, wel
echter het tijdstip van vellen. Hoe langer" dë stam na herfst en voorwinter in het bos
blijft staan, des te groter is het gewichtsverlies. De in October tat December gevelde
stammen hebben slechts Yi tot 1 /a van het in Maart te bereiken gewichtsverlies ondergaan.
Ongewenste nevenwerkingen. Als ongewenste nevenwerkingen treden insectenschade
en verkleuring op. Het optreden van insectenschade was onbeduidend, want insecten
warden slechts in een klein gedeelte v a n het aantal stammen gevonden. Bovendien was
de gifwerking v a n de gebruikte middelen zodanig, dat insecten en larven werden ge-
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dood of dat de voortplantingsmogelljkheid verminderde, terwijl bovendien, door het
afsterven van de bast, de voedingsbodem werd weggenomen. Het optreden van verkleuringen was ernstiger. Bij zaaghout van fijnsparren, welke behandeld waren met
een van de beproefde middelen, was de verkleuring zodanig, dat de verkoopwaarde
sterk was verminderd.
De waardevermindering was groter dan de bereikbare winst door verlaagde schilen transportkosten. Bij vezelhout ligt dit veel gunstiger. Daarbij is het namelijk zo,
dat blauwkleuring eerder als een voordeel dan als een nadeel wordt beschouwd.
Aldus schrijver. Naar ik raeen is dit niet in overeenstemming met de ervaringen van
V a n Gelder en Zonen, 'Want deze stellen aan blauwkleuring een bepaalde grens.
Tijdstudies voor het aanbrengen van de chemicaliën. D e benodigde werktijden,, voor
de behandeling van de stammen met de chemische preparaten, werden door middel van
tijdstudies vastgelegd. In totaal werden hiervoor 406 bomen opgenomen. Gebleken is,
dat voor fijnspar per 8-urige werkdag een capaciteit kan worden bereikt van 12 m 3
(voor stammen van 0,1 m 3 inhoud) tot 240 m 3 (voor stammen van 3 m 3 inhoud).
Tijdstudies voor het schillen na behandeling met chemische middelen. Aangenomen
wordt, dat de opwerkingstijden onafhankelijk zijn van wel of geen chemische behandeling. D e tijdstudies tonen, dat de besparing op het schillen, voor zaaghout minder is
dan voor vezelhout. D a t is vanzelfsprekend, omdat voor vezelhout „wit schillen", bastvrij, wordt geëist. Niettemin kan worden vastgesteld, dat de besparing op de zuivere
schiltijd, zonder rusttoeslag en neventijden, bij fijnspar 30 tot 4 0 % per m 3 bedraagt.
Bij zilverden is dit slechts de helft daarvan. V o o r het schillen van vezelhout was de
besparing op de zuivere arbeidstijd, zonder rusttoeslag en neventijden, echter veel
groter ( 5 3 % ) .
Dit is naar mijn mening rechtstreeks van toepassing op het hier te lande aan V a n
Gelder Zonen te leveren populieren- en fijnsparren-papierhout.
Het kostenvraagstuk ligt evenwel anders. Hierbij komen niet alleen de tijdsbesparingen
kijken, doch ook de materiaalkosten. D e gezamenlijke kosten v a n arbeidslonen en chem?sche middelen bedragen 1,68—2,94 DM/m : t , voor de stammen die per stuk een inhoud
hebben van 0,1 m 3 , tot 0,11—0,42 D M / m 3 , voor stammen met een inhoud van meer
dan 1 m 3 per stuk. Het gebruik van pasta is duurder dan het gebruik van oplossing.
Daarbij komt nog de grote kans op verkleuring, zodat van chemisch ontbasten van
stamhout geen voordelen te verwachten zijn.
Bij het chemisch ontbasten van vezelhout komen de grote voordelen wel scherp uit.
In de eerste plaats vindt een belangrijke besparing op de arbeidslonen plaats. Immers
de tijdsbesparing bij wit schillen is veel groter dan bij gewoon schillen. Tegenover
51—64 minuten per stapelmeter bij schillen van onbehandelde populieren, staat 27
minuten per stapelmeter voor chemisch behandeld populierenhout.
In de tweede plaats echter treedt bij de gebruikelijke wijze van „wit schillen" een
belangrijk houtverlies op. Dit bedraagt al naar gelang met de hand of machinaal wordt
geschild 7 — 1 0 % . D i t houtverlies betekent met de tegenwoordige prijzen, volgens mijn
berekening ongeveer f 4 per m 3 . Bovendien geeft het uitdrogen op stam een gewichtsverlies en dus een vermindering van vrachtkosten (bij popul : er is het gewichtsverlies 8 % ) .
Tenslotte heeft men het voordeel, dat men het schillen van populieren het gehele
jaar kan doen, terwijl men het schillen van onbehandeld populierenhout veelal slechts
in het voorjaar zal kunnen doen, omdat slechts dan de bast gemakkelijk loslaat.
Conclusies. De uiteindelijke conclusie van de schrijver is, dat chemisch ontbasten
grote voordelen zal bieden waar „wit schillen" wordt verlangd, dus bij vezelhout, van
de naaldhoutsoorten in hoofdzaak fijnspar, doch vooral populier. D e conclusie ten
aanzien van populier za! onverminderd voor Nederlandse omstandigheden gelden, voor
zover het ons jongere populierenhout betreft, dat voor de de papierfabricage bestemd
is. Door de optredende verkleuringen is het chemisch ontbasten van populieren-schilhout
of klompenhout beslist te ontraden.
In het werkje wordt omschreven welke werkmethoden en ploeggrootten men kan
gebruiken, welke gereedschappen nodig zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen
dienen te worden. Het werken met het zwaargiftige natriumarseniet cn het iets minder
giftige ammonium-bifluoride-pasta blijft gevaarlijk.
V o o r hen die deze kost-besparende werkmethode willen gaan toepassen, is het lezen
van deze goed met foto's en tabellen voorziene studie een prettige noodzaak.
J. T h . Overbeek.
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The volumc-basal area linc. A study in farest mchsuration.
commission bulletin no. 24. London 1955, 84 blz. Prijs 9 s.

F. C. Hummel. Forcstry
1524.315:174.7 (410)]

In dit werkje heeft Hummel in de eerste plaats rekenschap willen afleggen v a n dc
methode, die hij en zijn medewerkers hebben gevolgd bij de samenstelling v a n inhoudstabellen voor de verschillende naaldhoutsoorten in Groot-Brittannië. Bij de berekening
van dc cijfers van de tabellen, die de inhoud moeten verschaffen bij een gegeven diameter op borsthoogte en lengte van de boom, gaat de onderzoeker v a n de gedachte
uit, dat er bij bomen behorende tot een bepaalde hoogteklasse een rechtlijnige regressie
bestaat tussen de inhoud en het grondvlak op borsthoogte. De twee parameters van
de regressielijri zijn afhankelijk van de hoogte en Hummel meent hier in het algemeen
van een algebraïsche functie1 van termen met oplópende machten van dc hoogte gebruik
te kunnen maken. In wezen is hferdoor de door Naslund in Zweden gebruikte regressiefunctie een bijzonder geval van 'de hier ontwikkelde theorie.
Het tweede deel van zijn onderzoek is gewijd aan de rcgressiefunctie van inhoud
en grondvlak in de opstand zelf. Hummel is v a n mening, dat men gebruik kan maken
van een rechtlijnige betrekking. D i t is een oude stelling, die we reeds kennen als de
Gehrhardt-Köpezky-lijn. Deze rechtlijnigheid is vaak bestreden, maar Hummel meent
en toont dit ook aan, dat aan deze onderstelling bij de door hem onderzochte houtsoorten in Engeland mag worden vastgehouden zonder met abnormale fouten te doen
!
te krijgen.
Het laatste deel van zijn werk is naar mijn mëning het belangrijkste. Hierin ontwerpt
Hummel met behulp van de genoemde stelling standaardtabellen voor de inhouds>
bepaling van naaldhoutsoorten naar de diameter op borsthoogte alleen. Hij brengt
h ; er dus hetzelfde naar voren, dat Algan in Frankrijk in het begin v a n deze eeuw
deed. Voor het bepalen van de te gebruiken tabel is Hummel eigenlijk teruggekeerd
tot de oorspronkelijk door Algan weergegeven werkwijze. Men bepaalt de inhoud van
een proefboom (of proefbomen) en zoekt dan welke tabel bij dezelfde diameter ongeveer dezelfde inhoud geeft. Deze tabel wordt dan voor de gehele opstand gebruikt.
Voor deze tabellen bestaat eigenlijk in het Nederlands geen benaming. W e zouden
van standaardtabellen kunnen spreken. M a a r ook in het Engels ontbreekt een naam ;
Hummel spreekt v a n „tariff", afgeleid van het Franse „tarif".
Deze standaardtabellen ontstaan thans in de gehele wereld; in Duitsland zijn na de
oorlog de tabellen van von Laer en Spiecker tot stand gekomen, terwijl Emrovic
tabellen voor de eik in Croatië onlangs ontworpen heeft. Het is naar mijn mening
dc grote verdienste van Hummel, dat hij dergelijke tabellen voor de naaldhoutsoorten
in Engeland heeft samengesteld.
Het gehele werk is eenvoudig gehouden, zodat het ook voor de niet iri de moderne
houtmeetkundc geschoolde lezer te volgen is. Maar dat betekent niet dat Hummel
verzuimd heeft bij elke stap na te gaan of deze betrouwbaar genoeg was om te nemen.
Het geheel is een uitnemend werkje, waarmede de bosbouwliteratuur in Engeland
zeker verrijkt zal zijn.
A . Stoffels.

F. Engstier. Abweichung und Berichtigung der Einzelstamm- und Bestandesmessung
nach dem Verfahren „Hohenadl" gegenüber der Massenermittlung nach 2-m-Sektionen.
Mitteilungen der Württembergischen Forstlichen Versuchsanstalt. 12 (1), 1955.
[526.54 : 524.15]
D c sectiegewijze irihoudsbepaling in 5 stukken v a n gelijke lengte, zoals deze door
Hohénadl is voorgesteld, geeft in vergelijking met de gebruikelijke berekeningen van dc
inhoud in 1- of 2 m secties steeds te lage uitkomsten. Ëngstler heeft op grond van 1200
metingen aan zilverden, fijnspar, groveden, douglas, Europese en Japanse lariks kunnen
vaststellen, dat dit een gevolg is van onderwaardering v a n de benedenste scctic van
Hohcnadl. Déze negatieve afwijking (p) is gecorreleerd met het wortelaanloopquotient
(q) van Hohenadl (dc verhouding tussen dc borsthoogte-diameter en die op 1,'io van
de totale boomhoogtc boven dc grond), zodat op grond daarvan een correctietabel voor
elk der genoemde houtsoorten werd opgesteld, berekend als p — a + bq, met waarden
oplopend v a n 0 tot ruim 9 % .
; Daarnaast is een herleidingstabel samengesteld om de dikhoutmassa uit de spiünhoud
te kunnen afleiden. D i t is gedaan door het volume v a n het topstuk in procenten v a n dc
spilhoutinhoud uit te drukken, na als functie v a n doorsnede op borsthoogte en totale
lengte te zijn afgeleid uit de inhoudstabellen van Schiffel voor Europese lariks. Deze

187
correctiewaarden bleken bij het onderzochte materiaal, ook voor zover het andere houtsoorten betrof, goed te voldoen.
Overigens is het merkwaardig, dat Engstler hier de inhoud van het topstuk als een
met d en h sterk wisselend percentage weergeeft, daar het, in absolute maat uitgedrukt, vrijwel constant van grootte is, waardoor de correctie eenvoudiger te berekenen
en ook gemakkelijker toe te passen zou zijn.
V a n Soest.

Referaten
Rubriek 2. Houtteelt (bosbouw).
242 :174.7 Pinus
Ort the structurc and dcvelopment of finnish pine stands treated with different cuttings.
A . Nyyssönen. (Samenvatting). Acta For. Fenn. 60, 1954 (175—194).
Als men natuurlijke, ongedunde opstanden vergelijkt met herhaaldelijk gedunde, blijkt
er weinig verschil te zien in de diameter klassen-verhouding en. Doch de tijdstippen,
waarop een bepaalde maat wordt geoogst, lopen wel duideijlk uiteen.
Bij sterke dunningen kan men een belangrijk deel van de voorraad verwijderen, aleer
de aanwas vermindert. Daarbij doet het er —- binnen bepaalde grenzen — niet veel toe,
of men de zwaardere, dan wel de lichtere bomen uitkapt. Iedere uitkap van de zwaarste
sortimenten leidt echter tot een verlenging van de omloop, waardoor de gemiddelde
productie per jaar lager wordt. O m deze reden kan men dus beter de gebruikelijke
werkwijze volgen.
v. S.

Rubriek 5.

Houtmeetkunde; a a n w a s ; ontwikkeling en structuur v a n opstanden;
taxatie; kartering.
' :v '
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Nye tommerundcrsokelser i Nord-Trendelag. A , Brantseg. Medd. f. d. Norske Skogf.
v. 44, 1954 (89—127).
In Noorwegen meet men de inhoud (v) van liggende bomen veelal volgens topdoorsnede ( d t ) e n lengte (1). Men gebruikt deze maten echter niet rechtstreeks om er de
inhoud uit af te leiden, maar als ingangen voor een tabel, die de ware (in secties gemeten) inhoud weergeeft. Zulk een tabel is door Eide in 1922 ontworpen.
Het hier besproken onderzoek geeft daarvoor een nieuwe in de plaats. Uit 3 functies :
(1) v = a + b d\ 1 ;
(2) v = a + b d2t 1 + cl;
(3) v = a + b d f 1 + c (d2t l) 2
is de middelste gekozen op grond van een hoge multiple correlatie-coefficient tussen
de onver effende en de vereffende waarden, gepaard met een betrekkelijk kleine spreiding
in de parameters.
D e middelbare, fout van de enkele waarneming bedraagt 10%. Bij het onderzoek werd
met voordeel gebruik gemaakt van de „mark sensing card", een aantekenkaart in de
vorm van een ponskaart, die echter in het bos met potlood wordt ingevuld en waarvan
de gegevens machinaal op gewone ponskaarten worden overgenomen
v. S.

R u b r i e k 6. Bosbedrijfsregeling;
bosbedrijven.

boscconomie;

administratie

en organisatie

van
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Growing quality softwoods. Quart. Journ. of Forestry. F. Aldrïdge and R. H. Hudson. 49 (2), 1955 (109—114).
In verband mat-het streven om zoveel mogelijk snelgroeiende houtsoorten te planten,
is het interessant kennis te nemen van dit artikel van twee Engelse hout-technologen.
Bij de aanleg van bossen zou men thans uitgaan van een verkeerd standpunt. Men
wil snel groeiende soorten hebben, die een zeer grote houtmassa produceren, zonder
zich echter af te vragen of de bossen ten slotte wel een goed, algemeen bruikbaar en
gemakkelijk verkoopbaar eindproduct zullen leveren. Vaak zou zelfs het zwaartepunt
van de'productie liggen in de dunningen en naar de mening van de schrijvers kunnen
sterke dunningen het eindproduct vrijwel waardeloos maken.

