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Algemene Bijdragen
B O S B O U W K U N D I G E G E G E V E N S U I T JAPAN
door
G. HELLINGA

Een achtdaags bezoek aan Japan met mijn kollega's Becking en Kools,
was het eerste bezoek van Nederlandse bosbouwers aan dit land. Het
werd mogelijk gemaakt door de Directie Nederlands Nieuw Guinea van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 'het Bestuur van de Landbouwhogeschool, op de terugreis van een studieopdracht naar Nieuw
Guinea, en in Japan door de Dienst van het Boswezen aldaar en de
Universiteit van Tokyo.
Aan het hoofd van de voorlichtingsdienst van de Dienst van het Bos-'
wezen in Japan, de heer Toyo Matsuo en aan professor T. Inokuma,
dendroloog aan het Botanisch Instituut van de Landbouwfaculteit van de
Universiteit van Tokyo moet alle hulde worden gebracht voor de organisatie van en de hulp tijdens deze reis; zij hebben veel belangrijks in de
korte ter beschikking staande tijd laten zien. Er werden bezoeken gebracht aan de botanische afdeling van de Universiteit van Tokyo, aan
het Bosbouwproefstation, alsmede aan de botanische tuin en tropenkas.
Bij Karuizawa (zie kaartje) werden een zaadtuin van lariks, het veredelingsinstituut voor lariks en het Shiono-herkom stenproefveld bekeken.
Voorts lariksopstanden boven Matsubara, Cryptomeria japonica-opstanden bij Nagano en een bewaarplaats van larikszaad te Hata bij Matsumoto. Verder werden bezocht de houtvesterskantoren te Iwamurata
(tussen Karuizawa en Usuda), Usuda en W e d a (vlak bij Nagano).
Japan ligt tussen 32° en 40° N.B.; Nederland tussen 51° en 53,5° N.B.
Voor het algemene klimaat heeft het geen zin hier cijfers te geven, daar
van het bezochte gebied hierna enige gegevens volgen. Japan beslaat een
oppervlakte van 36.195.000 ha, dus ongeveer 11 maal ons land. Het
bebossingspercentage is 67%. Van de totale bosoppervlakte is 32% in
handen van de Staat. Voor uitvoerige gegevens over het Japanse bos en
de Japanse bosbouw moge worden verwezen naar het boekwerk „Forestry
of Japan", 1957 (216 blz.), uitgegeven door de Dienst van het Boswezen
in Japan.
Iets over de bosdistricten in Japan
Het gebied, ingenomen door staatsbossen, is verdeeld in 350 bosdistricten, die zijn samengevoegd in 14 inspecties. De houtvester heeft
een academische opleiding genoten; deze opleiding is op het Amerikaanse
systeem gebaseerd, d.w.z. een inleidende 2-jarige cursus gevolgd door
een verdere studie van eveneens 2 jaren.
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Een deel van de reis had plaats in het Bosdistrict Iwamurata; de houtvester aldaar wordt bijgestaan door 4 sectiechefs voor wat betreft het
centrale kantoor, de boekhouding, het beheer en de exploitatie. Deze
sectiechefs hebben óf een academische opleiding öf een opleiding aan de
hogere bosbouwschool genoten. Dit bosdistrict is verdeeld in 7 boswach-'
terijen, elk onder leiding van een boswachter, die zijn opleiding aan de
hogere bosbouwschool 'heeft ontvangen. Voorts werken 150 man in de
buitendienst en 50 man op het centrale kantoor. De totale oppervlakte
van dit bosdistrict, inclusief schermbos, is ongeveer 12.000 ha, waarvan
rond 6.700 ha produktiebos, 3.250 ha schermbos, 670 ha bevolkingsbos
en 300 ha boomloos.

De hoofd houtsoorten zijn: lariks (L. leptolepis = L. kaempferi), Pinus
densiflora en loofhout. Kunstmatig aangelegd is ruim 5.800 'ha. De jaarlijkse houtproduktie aan dunningen en eindhak is 40.000 m3 ( = 6 m 3 / j /
ha in het produktiebos-areaal). Kaalkap met kunstmatige verjonging vindt
plaats bij lariks; schermkap met natuurlijke verjonging wordt toegepast
bij P. densiflora. Bij de dunningen wordt 15 a 20% van het volume
(gemeten en geschat met behulp van luchtfoto's) weggenomen.
In het bosdistrict Usuda werd mij verteld dat de particuliere boseigenaren het larikshout vooral verkopen als paalhout, waarbij de noesten,
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die door de vrij zware takken van de Japanse lariks in het hout worden
gevormd, niet hinderen. De staatsbossen produceren bij een langere omloop ook veel zaaghout, dat aan de particuliere zagerijen wordt verkocht.
De paalhoutproduktie is echter economischer. In deze houtvesterij werd
in vak 83 de mooiste lariksopstand in de staatsbossen bezocht; het is
natuurbos, thans als zaadopstand geëxploiteerd.
In het bosdistrict W e d a (prefectuur Nagano), groot 26.000 ha, werd
door mij vooral aandacht besteed aan de cultuur van Cryptomeria japonica.
In Nagano werd het grote regionale inspectiekantoor van het boswezen
bekeken; hieronder ressorteren 21 bosdistricten.
Het Veredeling sinstituut
Niet ver verwijderd van de beroemde herkomstenproef te Shiono bij
Asama, beschreven door B. Lindquist: „Provenance and type variation
in natural stands of Japanese Larch"; Acta Horti Gotoburgensis, XX (1)
1955, ligt een in 1960 gebouwd veredelingsinstituut voor Japanse lariks
met 1 ha arboretum, waarin: Pinus densiflora, Abies homolepis, Betula
platyphylla en Larix lep tol ep is,
Aldaar werden interessante mededelingen gedaan over het stekken van
lariks, waarbij geen behandeling met groeistoffen wordt toegepast. Van
2- of 3-jarige zaailingen, die als surplus op de kweekbedden zijn blijven
staan, wordt het topgedeelte van het stammetje afgesneden. Er vormen
zich dan waterloten aan het stammetje en van deze kunstmatig geïnduceerde waterloten worden de stekken gesneden. Op dezelfde wijze ontstaan ook waterloten aan de onderstammen van mislukte entingen. Vlak
voor het ogenblik dat de eindknop aan deze waterloten wordt gevormd,
wordt het stekhout ter lengte van ongeveer 5 cm gesneden. Deze stekken
worden in de open lucht 2 cm in de grond gestoken. De kwaliteit van de
grond is bijzonder goed; de bodemtemperatuur is hoog (20—25° C), de
luchtvochtigheid is ongeveer 60% en wordt hoog gehouden door éénmaal
per dag te sproeien en door om het stekbed een scherm van 20 cm hoogte
te plaatsen, meestal bestaande uit riet. Het duurt ongeveer drie weken
voordat beworteling optreedt. Een slagingspercentage van 50% wordt op
deze wijze bereikt.
Door mevrouw ir. L. E. Broekhuizen-van Straaten werd op het LB.O.
bij in juli/augustus gesneden zomerstekken van Japanse lariks, behandeld
met groeistof en gestoken in koude bak onder dubbel glas, een slaging
van ongeveer 80% bereikt.
Niet ver verwijderd van dit instituut werd een zaadtuin van lariks
bezocht, groot 2 ha, en waarin onder meer een rij bomen (kloon) is
aangeplant, die afkomstig is van één plusboom met een bijzonder mooie
kroon en grote kegels.
Voorts werd ons op de kwekerij getoond het inkuilen van plantsoen
in vorstvrije ruimten, half in en half boven de grond; ook bedekt men de
lariksbedden wel volledig met een dikke laag blad. De wintertemperaturen
kunnen in deze kwekerij, die op 1000 meter ligt, bijzonder laag zijn.
Het herkom stenproefveld Shiono (Asama) is in september 1959 grotendeels vernield door een tyfoon. De larikshybride eurolepis vertoont hier
de snelste groei. De beste inheemse herkomst is van de berg Yatsu,
prefectuur Nagano, ten westen van de berg Asama,
W a t bij de bezochte lariksopstanden in het bijzonder opviel waren de
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rechte slanke stammen, weliswaar nogal afvallend in diameter en met wat
zware takken.
Teelt van de
Japanse ïariks
Het zaad wordt in
de natte rijstvelden,
die door kompostbemesting behoorlijk
rijk zijn, uitgezaaid.
Een vruchtwisseling
dus van natte rijstbouw met I-jarig
lariksplantsoen. In
toenemende
mate
wordt Ïariks ook in
vruchtwisseling op
droge akkergronden
geteeld. Het 1-jarige . plantsoen van
ongeveer 10 cm,
wordt gedurende de
winter ingekuild in
een vorstvrije ruimte of op het veld
zwaar toegedekt met
blad e.d. Vervolgens
wordt
het
plantsoen gedurende 1 jaar uitgeplant
op droge gronden
en aan het einde
hiervan (het is dan
2 jaar oud en ongeveer 30 cm hoog)
-uit de grond gelicht
en scheefstaand op

Afb. 1. Japanse ïariks
natuurbos van 110 jaar,
waar de berk en de
slechte stamvormen werden uitgekapt; op 1800
m. V a k 83 van het
Bosdistrikt Usuda.
Boomhoogte 27 m.

L
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Afb. 2. Natuurbos van larlks en berk boven Matsubara op 1800 m.

hetzelfde terrein ingekuild. Tenslotte wordt de lariks dan als 2-^jarig
plantsoen in het voorjaar op het cultuurterrein uitgeplant; op plaatsen
waar de sneeuw erg laat smelt, plant men echter in 'het najaar.
Het transport naar het verspeenbed, dat het meest economisch kan
worden verricht met 1-'jarig plantsoen, vindt onder andere plaats van
Hondo naar Hokkaido. In Hokkaido kweekt men het nodige plantsoen
niet zelf, omdat men daarvoor 3 jaar nodig zou hebben, terwijl dit in
Hondo, in het natuurlijke verspreidingsgebied, slechts 2 jaren vergt.
In de houtvesterij Usuda, waar de mooiste lariksopstanden voorkomen,
zag ik de uitstekende groei van de kunstmatig aangelegde culturen die
nog in de jonge phase zijn; jaarscheuten van 30—40 cm werden geconstateerd. Zoals reeds eerder is opgemerkt werd hier de fraaie natuurlijke
lariksopstand in vak 83 bezocht. Deze is gelegen boven het Matsubarameer op 1800 meter hoogte en op 36° 5' N.B. (afb. 1 en 2).
De klimaatgegevens zijn als volgt (op 1100 m);
Maand
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Gem. temp.
—7.3
—1,7
3,5
10,7
15,3
18,6
21,9
25.8
19.6
13,7
9.4
2.2
gem. 11,1

0

C

Gem. max.
3.7
1.1
7.5
15,4
19.7
21,4
25,7
29,7
22,5
16,3
12,5
5,2
—

Gem. min.
—7.8
—9,4
—4,2
3.3
4,2
12.3
18,7
17,3
13,1
4.1
1.7
—4,3
—

Neerslag
50,7
58,2
118,0
119,5
64.0
175,1
167.4
89.5
128.8
73.9
58,0
21.0
tofaal 1.124 mm
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Deze nu 11 O-jarige opstand staat op een ondiepe vulkanische grond;
de groei is snel. de vorm mooi en de takken zijn wat fijner dan het ge-^
middelde beeld van de lariks die ik in Japan Jieb gezien. Er kwam veel
bijmenging voor van Betula ermani en Betula platyphylla, die in verband
met de hervorming tot zaadopstand in 1959 waren uitgekapt. Bovendien
zijn de slechte stamvormen uitgekapt, waardoor de opstand nu zeer ruim
staat. De takken staan horizontaal breed uit met de uiteinden iets omhoog
gericht. De takafstoting is goed. Hier staat onder andere een plusboom
van 27 m hoog. In de in dit gebied vaak op zeer steile terreinen aangelegde lariksculturen moet de berkenopslag gedurende de eerste jaren
worden teruggekapt. Ook vliegt van nature Abies veitchii aan; deze wordt
echter aangehouden.
De ontsluiting is hier goed en wordt verder uitgebouwd. De afvoer van
het hout geschiedt met kabelbanen en railbaantjes tot de plaats, waar de
trucks kunnen komen. Het bezochte gebied bestaat geheel uit natuurbossen; men is nu bezig deze door kaalkap en aanplant om te vormen in
cultuurbos.
Evenals in de tropen de meer of
minder goede groei van het gras
Imperata cylindrica (alang alang) en
in bepaalde delen van de V.S., zoals
het merengebied in Michigan, Wisconsin en Minnesota, de groei van
varens een indicator is voor meer of
minder vruchtbare grond, zo is in het
bezochte gebied van Japan een
bamboe-soort Sasa nipponica een
aanwijzer voor de grondkwaliteit.
Deze bamboe bedekt in de lariksbossen de grond volledig en bereikt
op goede grond een hoogte van 70
cm.

. .

...

Arb. 3. rlusboom in Japanse lariks te
W e d a bij Nagano; 47 jaar oud.

Ook de houtvesterij W e d a bij
Nagano bezit prachtig lariksbos,
waarin 11 plusbomen zijn uitgezocht
(afb. 3). Uit dit gebied komt een
herkomst, die in het Shiono-herkomstproefveld tot één van de beste
T I
^ /A
L I
behoort (Azumamora herkomst).

De groei van de lariks
Een gesprek met deskundigen op lariksgebied op het bosbouwproefstation in Tokyo, waar de resultaten van verschillende proeven werden
getoond en besproken, gaf de navolgende bijzonderheden. Voor de lariks
is een goede aeratie van de grond van grote betekenis en -deze boomsoort
wordt daarom bij voorkeur aangeplant op hellend terrein; vlak terrein is
minder gunstig. Nodig is ongeveer 1500 mm neerslag, een pH van 5 en
een P-totaal van 40. Zaailingen eisen een hoog fosfaatgehalte. In Japan
wordt geplant op vulkanische assen. Alleen de A-horizont wordt bewerkt.
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Men kiest zijn gronden uit aan de hand van een bodemkartering. Voor
lariks komen in aanmerking bruine 'bosgronden van middelmatige diepte.
Is één der groeifaktoren beneden het minimum, dan wordt geen lariks
geplant. Deze behoefte aan een behoorlijke fosfaatvoorziening, aan een
goede aeratie van de bodem en aan een grote hoeveelheid vocht, stemmen geheel overeen met de ervaringen in Nederland, waar op te droge
en te natte gronden de Japanse lariks een onbevredigende groei vertoont.
De in West-Europa geïmporteerde herkomst Shin Shu, via professor
Miura in 1953 op het Bosbouwproefstation ontvangen, is dezelfde als de
Asama en Yatsugadake-herkomsten die later werden ontvangen; Asama
en Yatsugadake = Shin Shu.
Europese lariks groeit in Japan slecht.
Het zaad van de lariks
De ervaringen in Nederland met uit Japan geïmporteerd larikszaad
waren vaak slecht, ondanks goede verpakking. Het bezit namelijk bij
aankomst hier een kiemkracht van doorgaans 40%, maar ook wel eens
5%, terwijl zaad geoogst in Nederlandse opstanden van Japanse lariks
een kiemkracht van wel tot 80% bereikt. Het boekwerkje „Tree Planting
Practices in Temperate Asia: Japan", F.A.O., Rome, 1956, geeft op blz.
34 aan, dat in Japan het meest voorkomt een kiemkracht van 41—50%
(20—70%). Toen tijdens het bezoek aan Japan deze kwestie ter sprake
kwam was de eerste reactie als volgt. De Japanse zaadhandel heeft te
veel winst willen maken en ook aan het Japanse Boswezen werd wel slecht
zaad geleverd. Met de particuliere zaadhandel heeft men dan ook slechte
ervaringen opgedaan. Larikszaad uit de staats-zaadopslagplaats bij Hata
per vliegtuig naar Korea verzonden, gaf geen verlies van kiemkracht
te zien.
In het programma was ook ingevoegd een bezoek aan de staatskwekerijen en zaadopslagplaats in het dorp Hata bij Matsumoto. Deze zaadopslagplaats is het centrale punt voor drie houtvesterijen. Elders in Japan
liggen nog vijf van dergelijke opslagplaatsen voor lariks. Zij bezitten
volgens mededeling een nog betere uitrusting dan de bezochte. In 1959
werd hier in Hata 2.200 kg larikszaad bewaard; nu in maart 1960 lag er
in de twee koelcellen 7.000 kg.
Er bestaat in Japan een boszaadwinningswet, waarbij door het Gouvernement is bepaald, dat larikskegels mogen worden ingezameld vanaf
16 september; enige afwijking hiervan is echter in verband met de zaadrijpheid mogelijk, mits het Boswezen daarvoor toestemming geeft. De in
de houtvesterijen ingezamelde kegels worden naar Hata gezonden en daar
in de zon gedroogd op de startbaan van een voormalig vliegveld. Afscherming tegen regen heeft niet plaats. De kegels blijven daar ongeveer
een maand, gedurende welke tijd zij voortdurend door harken worden
gekeerd. De zaadeest wordt niet meer gebruikt. Als het zaad uit de
kegels is gevallen wordt het betreden om de vleugels te verwijderen.
Vervolgens wordt het zaad door windkracht geschoond.
Het zaad wordt gedaan in niet-luchtdicht afgesloten bussen, ofschoon
wel met een passend klemmend deksel, waar overheen een los deksel en
daar over weer een deksel, dat ook over de bovenkant van het blik grijpt.
Het geheel wordt in een koelcel, waar temperatuur en vochtigheid kunnen
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worden geregeld, bewaard. De temperatuur in deze koelcel bedraagt 0° C
of nog iets lager en de vochtigheid is 45—50% (46%). Zelf-registrerende apparatuur is daarvoor aanwezig. W o r d t het zaad in kelders
(vochtigheid 70—80%) opgeslagen, dan geschiedt dit echter in lucht-'
dicht afgesloten bussen. Van het zaad zelf wordt de vochtigheidsgraad
niet bepaald.
De kiemkracht van het aldus in de koelcel opgeslagen zaad bedraagt
in het begin in het algemeen méér dan 40% f maar ook wel slechts 30%.
Bewaring gedurende vier jaren levert geen noemenswaard verlies aan
kiemkracht. Maximale bewaringsduur is zeven jaar. Men rekent met 1 %
verlies aan kiemkracht per jaar.
De kiemkracht wordt bepaald volgens de kleurmethode van dr. K.
Hasegawa (zie blz. 35 in het reeds genoemde boekwerkje van de
F.A.O.), waarbij het embryo uit het zaad wordt genomen en op filtreerpapier, dat een bepaalde chemische behandeling heeft ondergaan, wordt
gekleurd. Volgens een bepaalde schaal wordt dan de kleuring beoordeeld.
Het zaad wordt naar herkomst gescheiden opgeslagen. Daar er vele
herkomsten zijn, betekent dit een uitgebreide administratie, die gerekend
naar wat ik er van zag, goed was verzorgd.
Professor Mine schonk ons een filmstrook over de Japanse lariks,
waarvan de bijbehorende Japanse tekst voor ons door de heer Toyo
Matsuo in het Engels werd vertaald. In deze strook komt een grafiek
voor van de zaad jaren. De tekst hierbij luidt als volgt: „Good harvest
year and poor harvest year. Correlation between those and percentage of
germination. The relationship between these factors is illustrated in the
picture, wherein mark ,,o" denotes good harvest year and mark ,,x"
shows that of poor harvest. W e can see in this figure the fact that during
Meiji err a, the good crop year visited once every 2 or 3 years, and it
seems to have prolonged intervals of its rotation once 5 or 10 years. As
to the reasons why these phenomena occur, Mr. J. Ozawa, Governmental
Forest Experiment Station, attributed mainly to the unsuitable cutting of
branches in harvesting cones, and some specialists expressed their opinions that there seems a correlation between volume of crops and the
climatic conditions during the previous year. Qualities of seeds collected
in poor harvest year, are generally poor and germination percentage is
lower than those in good harvest year".
Het larikszaad wordt ingezameld zowel in natuurbos en als in kunstmatig aangelegde opstanden. Het wordt verzameld per houtvesterij,
gescheiden naar natuurbos of kunstmatige aanplant en soms naar de
berghelling. Z o werd ook reeds ingezameld in de tot zaadopstand hervormde natuurlijke opstand van vak 83, houtvesterij Usuda. Het hiervan
aanwezige zaad was echter helaas vermengd met ander zaad. De verzending van bet larikszaad van deze opslagplaats naar de afnemers in
het binnenland geschiedt in jute zakken.
Tijdens .mijn bezoek aan de opslagplaats in Hata werden mij drie
herkomsten overhandigd (6 maart 1960) en wel:
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Herkomst
Oogst
Soort opstand
Expositie
Hoogte
Plaats

ongeveer 17 g

ongeveer 20 g

ongeveer 16 g

A. Iwamurata
1959
natuurbos
oosthelling

B. Suwa
1959
natuurbos
westhelling
vak 83
1450 m
bij Matsubara

C. Omachi
1959
kunstmatige opstand

53.8%

44.6%

1700 m
Berg Tadeshina
N.O. Usuda

Kiemkracht volgens
administratie Hata
Bij uitzaai van 3 x 1 0 0
zaden in zaaipannen in
kas te Wageningen na
7 weken
Klemkracht volgens het
Rijksproefstation voor
Zaadcontróle na 28 dagen

31,1%

13%, 4 % en 11% 43%, 44% en 51%

23%

64%

Aantal planten per kg
25.000
29.000
De opkomst op de zaaibedden bij een kweker is zeer behoorlijk.

1250 m
bij Hata

11%, 21% cn 17%

37%
31.000

Van professor Mine werd op 26-4-1960 nog 500 g ontvangen, met als
herkomst Kawakami-mura (bij Nagano) waarvan de kiemkracht is 28%.
Hieruit kwamen per kg 55.000 planten; dit zaad werd over een dubbele
oppervlakte uitgezaaid (120 m per kg).
Cryptomeria

japonica

De teelt van Cryptomeria japonica werd bezichtigd in het gebied van
de houtvesterij Weda, ongeveer 20 km van Nagano verwijderd, op 600
meter hoogte.
De klimaatscijfers zijn hier (Nagano 1921-—1950):
Maand
I
11
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Gem. temp. ° C
—2,0
—1,4
2,2
9,2
14.8
19.3
23,8
24,7
19,9
13,0
6,9
1,2
gcm. 11,0

Gcm. max.
2,8
3.7
8,2
16.4
22.0
25,7
29,7
31.1
25,6
18,9
12,7
6.0
16,9

Gcm. min.
—6.3
—5,8
—2,5
3.2
8.7
14.2
19,5
20,2
15,7
8,3
2,0
—2,9
6,2

Neerslag
57
50
54
67
74
107
129
104
126
94
55
61
totaal 976 mm

Hier wordt aangeplant het type dat in de kuststrook langs de Japanse
Zee, dus in het westen, voorkomt en dat wordt gekenmerkt door zachte
naalden, die aan de top iets naar binnen zijn gebogen. Aangeplant boven
1000 meter vertoont Cryptomeria japonica slechte groei. De westkust van
Japan is veel kouder dan de oostkust langs de Pacific. Het oostelijke
kusttype, aangeplant in het westen (Nagano) heeft te lijden van sneeuw.
Binnen de soort Cryptomeria japonica (Sugi) worden in Japan namelijk
twee typen onderscheiden:

Afb. 4. Cryptomeria japonica in 60-jarigc cultuuropstand van de Universiteit te Tokyo.
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1. Oostelijk kusttype, dat te boek staat als de C. japonica typica. Dit
geeft betere opbrengsten dan het andere type. Het gebied wordt gekenmerkt door veel regen in de zomer, terwijl het klimaat warm kan worden
genoemd.
2. Japanse^zeekusttype, dat te boek staat als C. japonica var. radicans.
Dit behoudt tot diep aan de stam zijn takken, die, wanneer zij tot op de
grond liggen, vaak bewortelen. In het verbreidingsgebied van dit type
komt in de winter vee] sneeuw voor. Het klimaat kan hier koud worden
genoemd. Dit type is koude-resistent.
Van professor Inokuma werd zaad ontvangen (3-3-1960) en doorgegeven aan dr. Oudemans, Schovenhorst, van Cr. japonica var. radicans
uit de prefectuur Aomori (eiland Hondo) op 40° 42' N.B. van een
zuidoosthelling op 200 meter boven zee; dit is uit het meest noordelijke
gebied van voorkomen.
De redenen waarom men in Japan Cr. japonica voortplant niet uit
zaad, maar door middel van stekken, zijn de navolgende. Deze boomsoort
levert weinig zaad, dat bovendien een lage kiemkracht heeft. Voorts is
het hout van bomen uit zaad voortgekomen onregelmatiger van bouw,
omdat zij eerst in de jeugd snel en later langzaam gaan groeien, terwijl de
bomen uit stekken ontstaan, regelmatig door blijven groeien. Het slagingspercentage van stekken is 80%, ruim voldoende dus om economisch te
kunnen werken. Het hout van Cryptomeria heeft een grotere waardering
dan dat van lariks; de prijs er van is 1,5 a 2 maal zo hoog als van lariks.
De snelle groei bleek bijvoorbeeld bij een 40-jarige opstand (200 m 3 /
ha), waar jaarringen van 2 — c m breedte in het hout voorkomen. De
bomen in deze op een helling staande opstand, hebben een enigszins
kromme stamvoet door de gekombineerde invloed van helling en sneeuw.
De smalle kroon van de bomen is voorts opvallend.
In het bezochte gebied is bijzonder veel Cryptomeria-bos in particulier
bezit, vooral van boeren; overal ziet men kleine boerenbosjes (afb. 5).
Ook het opkweken van de stekken tot plantbare boompjes geschiedt
veelal door boeren, die naast hun boerenbedrijf een winstgevende zaak
hebben aan het opkweken van Cryptomeria-plantsoen.
Voorheen geschiedde, althans in het Nagano-gebied, het winnen van
het stekhout aan bomen in de opstanden. Aangezien dit altijd met meer
of minder grote beschadigingen en vernielingen gepaard ging, propageert
het Staatsbosbeheer aan particulieren thans met succes de navolgende
methode. Men maakt van normaal verkregen boompjes als het ware
moerstoven door deze op 2 m hoogte af te kappen. Hierdoor vormen zich
steeds weer zijscheuten langs de stam en aan de top er van. Deze uitlopers
gebruikt men nu voor stekhout. Op deze wijze behandeld kan zo'n moerstoof gedurende 15—20 jaren voor het snijden van stekhout worden gebruikt. Men plant deze moerstoven langs perceelsgrenzen, op verloren
hoekjes enz. Het stekhout wordt in het voorjaar (mei) gesneden en na
het snijden één nacht in stromend water geplaatst, om zoveel mogelijk
vocht in de stek te verzamelen. De volgende dag wordt dan de stek
klaargemaakt en in de grond gestoken. De stek moet zo kort mogelijk zijn.
omdat anders een slechte vorm wordt verkregen; zijtakjes worden afgesneden en de toppen wat ingekort om de groei van de hoofdscheut te
bevorderen en om de verdamping zoveel mogelijk te beperken. De lengte
van een goede stek bedraagt 15—20 cm.
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Afb. 5. Boerenbosjes van de zeekustvorm van Cryptomeria japonica in het
Bosdistrikt W e d a bij Nagano; 40 jaren oud.

Het 2-jarige hout van de stek wordt in de grond gestoken, de rest
steekt er boven uit; aan het 2-jarige hout vormen zich de wortels. Men
steekt 100 stekken per m 2 . De grond wordt goed losgemaakt voordat
wordt gestekt. Na het stekken wordt elke dag gesproeid en tevens worden
de stekbedden beschaduwd. Na één groeiseizoen worden de nu 'bewortelde stekken uit het bed gelicht en gedurende de winter ingekuild; het
tweede jaar worden de -^planten in de kwekerij uitgeplant en zijrr"dan
gereed voor de aanplant in bosverband, aan het einde van dit tweede jaar.
Tijdgebrek in het voorjaar dwingt de boer vaak tot het snijden van het
stekhout gedurende de herfst tot in de winter en tot het tijdelijk opslaan
van dit materiaal.
Deze teelt van Cryptomeria-plantsoen geschiedt in wisselbouw met
landbouwgewassen. Bij verkoop, meestal aan andere boeren, wordt een
opbrengst van 10—13 yen (ƒ0,10—ƒ0,13) per plant verkregen. Planten
uit zaad verkregen brengen 5 yen (ƒ 0,05) per stuk op. Toepassing van
chemische middelen om de beworteling te bevorderen verdient aanbeveling, maar is te duur voor de boer, terwijl overigens toch een slagingspercentage van 80% wordt verkregen en het op deze wijze reeds een
goed winstgevend bedrijf is.
Als aanvulling op het vorenstaande ontving ik van professor Becking
nog de navolgende gegevens.
Cryptomeria japonica is in vergelijking met Larix leptolepis een veel
betere houtproducent. Op de beste boniteit in het oostelijk kustgebied
'bereikt Cryptomeria op 50-jarige leeftijd een gemiddelde produktie van
20,3 m 3 per jaar en per ha, met een eindopstand van 650 m 3 per ha en
een stamtal van 575 per ha, een gemiddelde diameter van 33,3 cm en
een gemiddelde hoogte van 25,4 m (zie afb. 4).
Voor Larix leptolepis bedraagt de gemiddelde productie, eveneens op
de beste boniteit, op 50-jarige leefijtd slechts 12,7 m 3 met een eind-'
opstand van 353 m 3 per ha en een stamtal van 275 per ha, een gemiddelde
diameter van 35,2 cm en een gemiddelde hoogte van 28,2 m.

41
Bovendien wordt het hout van Cryptomeria hoger gewaardeerd dan
dat van de Larix. Professor Mine gaf mij op voor de eindhak van Cryptomeria op 50-jarige leeftijd een opbrengst van ƒ 145 per m 3 tegenover
ƒ 115 per m 3 voor de Larix. Deze cijfers geven, in vergelijking met W e s t Europa, tevens een beeld hoe bijzonder hoog de houtprijzen in Japan zijn.
De Cryptomeria speelt ook een belangrijke rol in het geestelijk leven
van het Japanse volk. Zo vindt men in het Nikko-National-Park hun
prachtige tempels omlijst door eeuwenoude Cryptomeria's. De instandhouding van deze prachtige tempelbossen baart tegenwoordig veel zorg.
Men zal tijdig door een verspreid uitkapsysteem voor verjonging moeten
zorgen, daar anders het behoud niet is verzekerd.

Bosexploitatie en bosontsluiting in Japan
door

J. F. KOOLS
Na het gezamenlijk bezoek aan het selectiecentrum nabij Karuizawa
werd het gezelschap in drieën gesplitst en ik bezocht toen in gezelschap
van prof. dr Seihei Kato enige exploitaties in staats- en provinciaal bos.
Het Bosbouwproefstation te Tokyo doet zeer veel onderzoek op het
gebied van rationalisatie (ook physiologisch onderzoek) en mechanisatie
in de bosbouw. De resultaten van dit onderzoek worden in de staats- en
provinciale houtvesterijen toegepast. Zoals reeds eerder werd vermeld,
wordt de exploitatie, inclusief afvoer, aan een speciale afdeling toevertrouwd. De éénmansmotorzaag — Japans fabrikaat Fuji —• is overal in
volle opmars: toen ik lichte twijfel aan de economie ervan uitte, zei prof.
Kato: „Misschien hebt U gelijk, maar deze lichte mechanisatie is evenmin
te stoppen als bij l i de bromfiets".
In Kofu (Yamanashi prefectuur) werd op 4 maart in zeer zwaar bergterrein een provinciaal bos van ongeveer 13.000 ha bezocht met een jaarkap van 9.000 m 3 . Op de hogere hellingen treft men aan Betula ermani,
op de lagere Abies Veitchii en Tsuga diversifolia. De kapplaatsen liggen
op 1600 m hoogte. In dit zeer zware terrein is in de laatste 10 jaren een
eerste klasse weg van 19 km lengte aangelegd, waarin 2 tunnels van
1148 m en 390 m lang; de aanlegkosten van weg + tunnel bedroegen
per km ƒ 40.000.
Van een kapplaats werd het hout via een 2300 m lange kabelbaan
(diam. 30 mm, max. lading 2000 kg) naar een trucklaadplaats in een
zijravijn aan de autoweg vervoerd; de baan had ,,'boven" weer aansluiting
met andere kabelbanen. Het opladen van de truck geschiedde met een
kort kabelbaantje, aansluitend op de hoop hout onder de hoofd-kabelbaan.
De kabelbaan-capaciteit was 45 m 3 per dag. Het terrein was nog overal
met sneeuw bedekt.
's Anderendaags werd een exploitatie bezichtigd veel zuidelijker, namelijk nabij Shinanji in het Izu schiereiland, aan de Pacific, ten zuiden van
Tokyo.
Bezocht werd de 1000 ha grote staatshoutvesterij Amagi, met een
jaarkap van 11.000 m 3 , geheel in eigen beheer, voornamelijk Cryptomeria

