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Inleiding,
Van 5 tot 10 september 1966 werd in Hongarije een congres gehouden
van de sektie 22 van de International Union of Forest Research Organizations
(I.U.F.R.O.). Deze bijeenkomst, georganiseerd door het Hongaarse Bosbouwkundig Instituut, werd, behalve door een aantal Hongaarse bosbouwdeskundigen, bijgewoond door 27 deelnemers uit 12 landen. Het programma vermeldde het bespreken van problemen rondom de aanleg en het beheer van
zaadtuinen en omvatte een zitting te Sopron en verder excursies in het
westelijk bosgebied van Hongarije en de omgeving van Budapest. Zo werden
de bosbouwfaculteit en het arboretum te Sopron, het regionale bosbouwproefstation te Sarvar, het arboretum te Gödöllö ten oosten van Budapest
en een aantal zaadopstanden van o.a. groveden en lariks bezocht.
Algemeen.
Hongarije is in oppervlakte tweemaal zo groot als Nederland en bezit
met zijn 9 miljoen inwoners — waarvan er 2 miljoen in Budapest wonen —
ongeveer 1 miljoen ha bos. Zoals uit de tabel blijkt is het naaldhoutareaal
bijzonder klein. Met de bebossing en de herbebossing is het streven erop
gericht een grotere oppervlakte aan snelgroeiende naaldhoutsoorten te verkrijgen, zoals douglas, fijnspar, Europese lariks en Pinus strobus.
Het bosbouwonderzoek ligt in handen van het Hongaarse Bosbouwkundig Instituut. Het telt 7 afdelingen: veredeling, ecologie, houtteelt, bosbescherming en wildbeheer, groei- en opbrengstonderzoek, economie en
mechanisatie. De onderzoekprojecten worden uitgevoerd in zes regionale
bosbouwproefstations en 5 substations.
Tabel. Houtsoorten in Hongarije (toestand in 1960)
Houtsoorten
Oppervlakte
in ha (afgerond)
naaldhoutsoorten
80.600
loofhoutsoorten:
426.600
eik
beuk
84.000
haagbeuk
100.000
acacia
154.200
14.000
CS
50.000
populier
andere loofhoutsoorten
55.600
965.000
*) Een uitvoerig verslag van de besprekingen en excursieobjecten is aanwezig
bibliotheek van het Bosbouwproefstation.

in %
8,4
44,1
8,7
10,3
16,0
1,5
5,2
5,8
100,0
in de
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Besprekingen.
Er werden meer dan 30 rapporten uitgebracht, die betrekking hadden op
de navolgende onderwerpen: herkomstonderzoek van naald houtsoorten, behandeling van zaadopstanden en zaadtuinen (vooral bloeibevordering), toepassing van colchicine voor het verkrijgen van polyploïd materiaal en toetsing
van het uitgangsmateriaal voor zaadtuinen.
Het herkomstonderzoek van naaldhoutsoorten richt zich voornamelijk op
douglas, fijnspar en Pinus wgna-variëteiten. In Hongarije weet men uit ervaring hoe belangrijk de kwestie van herkomst kan zijn. Gedurende de eeuwwisseling bleken vele zeer slecht groeiende grovedenneopstanden van Franse
herkomst te zijn. In eerste instantie streeft men er dan nu ook naar de zaadbehoeften te dekken door het plukken in inheemse zaadopstanden. Men heeft
van alle voor Hongarije belangrijke houtsoorten zaadopstanden aangewezen,
die uit de normale bosbedrijfsregeling zijn genomen en een speciale bemesting
krijgen om bloei- en zaaddracht te bevorderen.
De veredeling van naald houtsoorten concentreert zich op de groveden. In
experimentele zaadtuinen heeft men gedurende een periode van 12 jaren
uitgebreide proeven en waarnemingen verricht met o.a. plan tafstanden, snoei,
bloei en zaad dracht van een groot aantal klonen. Met de hierbij opgedane
kennis werd in 1964 begonnen met de aanleg van de eerste zaadtuin voor de
praktijk ter grootte van 50 ha.
Door het gunstige klimaat en de zeer vruchtbare grond worden in Hongarije
vele gewassen voor zaadproduktie geteeld *). Voor de internationale bosbouw
liggen op dit gebied wellicht ook aantrekkelijke perspectieven, gezien de
) Vele Nederlandse groente- en bloemgewassen worden in Hongarije voor de zaadproduktie geteeld (opgave NAKG).
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1. Een nakomelingen toetsproefveld van Pinus nigra in het arboretum van Gödöllö.
foto: E.R.T.I. (het Bosbouwkundig Instituut) - Hongarije.
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enorme zaaddracht van o.a. de groveden en lariks. In Hongarije rekent men
er namelijk op in de grovedennezaadtuinen een jaarlijkse produktie van 38 kg
per ha te bereiken. De geraamde jaarlijkse produktiecijfers van 10 a 15
kg grovedennezaad uit zaadtuinen in de Scandinavische landen en Engeland
blijven daarbij ver ten achter. Er komt nog bij dat het in deze landen ongeveer
l]/ maal zo lang duurt eer de zaadtuinen in volle produktie zijn. Het behoeft
dan ook geen nader betoog, dat vooral de Scandinavische deelnemers grote
belangstelling toonden voor een samenwerking op dit gebied. Het bosbouwproefstation te Graupa in Oost-Duitsland heeft reeds met eigen geselecteerde
klonen experimentele zaadtuinen van verschillende houtsoorten in Hongarije
aangelegd om bloei en zaadproduktie te kunnen bestuderen.
Er zijn ook zaadtuinen van Europese lariks in voorbereiding.
Bij de populieren verricht men veel selectie- en kruisingswerk binnen de
Secties Leuce en Aigeiros.
De in Hongarije in de praktijk gebruikte cultivars in de Aigeiros sectie
zijn de 'I 214', twee 'Robusta' klonen, 'Gelrica', 'Regenerata', 'Marilandica',
'Serotina du Poitou' en twee Italiaanse selecties. De 'I 214' vertoont over het
geheel genomen de beste groei, gevolgd door de 'Gelrica'. Men heeft thans
klonen in toetsing, die wat groei en gevoeligheid tegen roest en Marssonina
betreft zeer veelbelovend lijken. Dergelijke klonen worden 20 jaren in proefvelden getoetst alvorens voor de praktijk te worden vrijgegeven.
In de sectie Leuce werkt men met soorthybriden, triploïde en diploïde
families. Teneinde de grote jaarlijkse behoefte aan Populus tremula te kunnen
dekken en om tevens de garantie te hebben goede nakomelingen te verkrijgen,
heeft men reeds 11 ha zaadtuin aangelegd. In voorbereiding zijn 35 ha zaadtuin van Populus al ba, Populus al ba x Populus grandidentata en Populus
tremula x Populus tremulöides.
Men overweegt ook zaadtuinen aan te leggen van Populus deltöides. De
voor de populierenzaadtuinen in aanmerking komende klonen zijn gedurende
een korte periode getoetst.
Op een bescheidener schaal houdt men zich ook bezig met wilgenveredeling.
Deze houtsoort is van groot belang in het Donaugebied. Van belang zijn ook
de griendwilgen. Men heeft zeer goede resultaten bereikt met een aantal
hybriden ontstaan uit inheemse en geïmporteerde soorten. De grote belangstelling voor de populiere- en wilgecultuur staat in het teken van de celluloseindustrie, die in Hongarije wordt opgebouwd. In verband hiermede heeft men
een landelijk beplantingsplan voor deze houtsoorten opgesteld teneinde de
produktie zo snel mogelijk op te voeren.
Een derde loofhoutsoort waar veel veredelingswerk mee wordt verricht is
de acacia. Het hout is zeer duurzaam en wordt hoofdzakelijk als boerengeriefhout gebruikt. Recente proeven met acacia voor de cellulose-industrie werden
bemoedigend genoemd. De stamvorm van de acacia in Hongarije is slecht,
hetgeen een gevolg is van vorstbeschadigingen. Met selectie en kruisingswerk
heeft men al zeer goede vorderingen gemaakt. Kaarsrechte klonen met een
hoogtegroei van 8 meter in 3 groeiseizoenen zijn geen uitzondering (foto 2).
Geselecteerde klonen vermeerdert men door wortelstek, waarbij de beste
resultaten worden verkregen onder plastic folie.
2
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2. Kaarsrechte acacia's in het bosgebied van het Zala gebergte.
foto: E.R.T.I. - Hongarije.

Excursies.
Het bezochte bosbouw proefstation te Sarvar is hoofdzakelijk een veredelingsinstituut. Er worden fundamentele en praktische problemen bestudeerd.
De fundamentele onderzoekingen betreffen cytologie, fysiologie, biologie,
groeistoffenonderzoek en de groei van kiemplanten. De op de praktijk gerichte onderzoekingen betreffen selectie en kruisingswerk en de toetsing op
gevoeligheid voor ziekten en vorst van loof- naaldhoutsoorten. Het proefstation omvat verschillende laboratoria, kassen en een centrale kwekerij van
30 ha in het nabijgelegen Bajti. Onder het proefstation valt tevens een
populetum, alsmede vele proefvelden in de omringende houtvesterij.
Er werd een groot aantal lopende experimenten getoond. Vooral de met
colchicine verkregen polyploïden bij populier, wilg en acacia trokken sterk de
aandacht. In de kwekerij heeft men een kleine zaadtuin kunnen aanleggen
met kunstmatig verkregen tetra- en mixoploïde acacia klonen. Op naaldhout-
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gebied waren vooral interessant de getoonde snoei- en plantafstanden-proeven
in de experimentele grovedennezaadtuin. Het populetum werd in het seizoen
1958/1959 aangelegd met 100 klonen. Elke kloon is vertegenwoordigd door
5 exemplaren in 3 herhalingen in een plantverband van 10 x 10 meter. In
Hongarije bestaan nog 8 populeta, verspreid in de verschillende bosgebieden
met een totale oppervlakte van 120 ha.
In de centrale kwekerij liggen tevens de moerhoeken van populiere- en
wilgeklonen, waar het originele voortkwekingsmateriaal vandaan komt
Het op de laatste dag van het congres bezochte arboretum te Gödöllö,
ter grootte van 135 ha, ligt ten oosten van Budapest. Grote delen van het
arboretum zijn gereserveerd voor het aanleggen van toetsproefvelden van
loof- en naaldhoutsoorten. Er werden herkomst- en nakomelingen toetsproefvelden getoond van o.a. douglas, groveden, Pinus «/gra-variëteiten en
acacia (foto 1). Alle proeven waren zeer modern van opzet en aangepast aan
de eisen die aan de wiskundige verwerking van gegevens op computers worden
gesteld.
Als laatste object werd een permanente tentoonstelling van de in Hongarije gebruikte boswerktuigen bezichtigd.

3. Intermezzo: Koffiepauze in Bajti.

foto: E.R.T.I. - Hongarije,

