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Mededelingen
OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR. BOOMZADEN.
Grot1eden, De oogstverwachting van de grovooen is goed. Volgens de berichtgevers
is de verwachting van middelmatig aan de Veluwezoom tot zeer goed in het Zuiden
van ons land. De behoefte aan ·groveden is nog behoorlijk. voortgang der voorziening,
na het zeef goede oogstjaar 1946/1?47, is gelükkig ook nu weer verzekerd. Men wachte
zich er voor. vóór half November kegels te gaan plukken. De verwachting voor
het volgend jaar Is in het algemeen niet minder gunstig, aan de Veluwezoom zelfs
zeer goed.
Oostenrijkseden en Cot'sicaanseden. In het winningsgebied, de duinstreek. is de
verwachting slecht De vooruitzichten voor het volgend' jaar zijn wat beter.

Fijnspar. De verwachtingen zijn zeer verschi11end. Plaatselijk is veel en goed zaad te
winnen. op andere plaatsen niets.
Groene doug1as. Er werd. na vele' slechte jaren sedert 1942. een goede oogst ver
wacht. ofschoon niet alle bomen. die hebben gedragen. goed zaad zullen leveren. Het
is te hopen. dat. na de fn de tijdschriften gegeven voorlichting. overal. waar dat
mogelijk was. alles van de goed groeiende groene douglas bomen' werd geoogst. daar
van binnenlands zaad in het algemeen: veel betere resultaten zijn te verwachten dan
van ingevoerd zaad, waarvan de herkomst' dikwIjls niet geheel zeker- is. Bij het ver...
schijnen van dit bericht is de oogst voltooid.,
J

Japanse lariks. Ook van deze houtsoort is thans gelukkig zaad te winnen. De ver..
wachtingen zijn - mede door eekhoornschade ~ weliswaar wisselend. doch in het
belangrijkste winningsgcbied - Drenthe - is de verwachting goed, Bij nauwgezette
inzameling kan invoer- geheel of ten dele overbodig zijn.

Inlandse eik. Er wordt éeI1 tamelijk goede oogst verwacht. ofschoon er. zoals ge ..
woonIijk bij elk. plaatselijk nogal verschillen in_ de dracht zijn op te merken.
Amerikaanse eik. De verwachting voor deze hou,tsoort is nauwelijks anders dan van
de vorige; plaatselijk zijn er zeer veel Amerikaanse eikels.

Beuk. Er is ee~ zeer grote Q;ügst te verwachten.
Berk, zwarte en witte els. Van deze .3 houtsoorten is een goede oogst te verwachten.
vooral van de eerste 2 soorten.

Op de vergadering van de Nederland$~he Boschbouw Vereeniging te Winterswijk
in dit voorjaar bracht Dr Th. C. 0 u d e man s planr.en naar voren.. om uit naalden
van de douglas etherische oliën te winnen. Hij verzocht toen om medewerking van
beheerders en boseigenaren ,bij het leveren van naalden. resp. takkén met naalden. voor
proefnemingen. Er is een bericht bhlllengekomen. dat de chemische fabriek.' die dit
onderzoek wilde entameren. voorlop1g nog geen gelegenheid heeft daarmede een begin
te maken. •
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Men hoopt echter het volgend jaar wel daartoe te kunnen overgaan. Wij menen dit
bericht te moeten opnemen voor de eventuele interes.s:enten, die medewerking wilden
..
Redactie.
verlenen.
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