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Ingezonden
Geachte Redactie,

Dat het ook hij den boschbouw wenschelijk. zelfs noodzakelijk is wat
eenheid in de nomenclatuur der planten te bekomen, kan wel het best blijken
uit het verslag in het tijdschrift der N. B. V. No. 8. waarin het vervolg
staat van den voordracht gehouden door Dr. BeversJuis.
Ik vop.d daarin melding gemaakt van bastaarden van Ulmus nitens X
U. pedunculata (bI. 214) en van een dergelijke van Ulmus glabra X U.
montana (blz. 215).
Welke stamvaders zijn daar bedoeld? Auteursnamen staan cr niet bij.
Volgens de lijst der namen aangenomen door de Americ::an joint Com~
mittee 1924, Thc stanrlardized plantnames, is
Ulmus foliBcia Gilib. = U. nitens Mönch = U. glabra Mill.
Ulmus glabra Huds. = U. montana With = U. scabra Mill.
De zaak is dus niet duidelijk.
Wat heeft de spreker bedoeld met U. nitens. wat met U. glabra en wat
met U. montana.
Zonder auteursnaam kan er schromelijke verwarring ontstaan. Want zijn
bastaard tusschen U. glabra en U. montana zou geen bastaard zijn. omdat
het een kruising kan :i]n tusschen twee individuen van dezelfde soort.
Onze Hollandsche iep is een bastaard van U. campestl'is Linn. en U. glabra
Huds. wat uit zaaisels gemakkelijk te constateeren is. omdat men daar...
onder behalve allerlei tusschenvormen ook de beide stamouders terug vindt,
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zelfs de U. camp. suberosa.
Bij het noemen van namen is het dus wenscheUJk de auteursnamen ook
te noemen om elke verwarring te voorkomen.
Over de resultaten van marcoteeren van boomsoorten vermeld op blz.
217 mag wel een kleine' opheldering gegeven worden. Ik zie o.a. daarin
vermeld. dat Sambucus. (waarom niet VUer) Iep. Linde. Corylus Avellana
(hazelaar) met goede resultaten door marcoteeren vermenigvuldigd worden.
Dit is reeds lang, zeer lang in gebruik. Van mijn jeugd af heb ik linden.
iepen. hazelaar. Viburnums door afleggers zien voorttelen. De gewone pruim
(Prunus L.) dome.stica gaat zeer gemakkelijk van worteluitloopers. Vib.•
Sambucus. zeer gemakkelijk door. stek.
Van andere Prunus soorten weet men reeds sinds lan~ dat zij door stek
of afleggers gekweekt kunnen worden. maar het duurt den kweeker dikwijls te lang, z.b.v. Prunus triloba Lindl. Deze heeft 2 jaren Doodig eer hij
wortel heeft gemaakt.
Prunus Cerasus L .• Prunus Avium L. zijn beide kersen.
Hoogachtend.
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