Mededelingen van' het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
REGELING VOOR HET WINNEN VAN BOOMZADEN
De Vereniging tot Waarborg van de Herkomst van zaad en planten
van de grove den en andere boomsoorten (Ver. W.H.G.) en de Stichting
ter Verbetering van voortkwekingsmateriaal van Houtopstanden (S.V.H.)
zijn in samenwerking met de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen (N.A.K.B.) gekomen tot een voorlopige. nog
verder uit te werken regeling voor de winning van zaden uit opstanden
en andere beplantingen en de contröle op deze winning, alsmede op de

verhandeling van de gewonnen zadeIl' en de daaruit geteelde planten.
Daarover kan thans het volgende worden medegedeeld:
1. Onderscheiden worden "normaal"-zaad en "selectie"-zaad.
2. Onder "normaal"-zaad wordt verstaan zaad, dat wordt gewonnen
in soortechte opstanden of beplantingen, die een gemiddeld goede
groei en kwaiiteit vertonen. Dit betekent, dat in het algemeen gemengde opstanden samengesteld uit soorten, die elkaar gemakkelijk
kunnen bestuiven (groene en grijze douglas) of waar afzonderlijke
winning van één bepaalde rSoort pr~ctisch niet is uit te voeren (Oos-
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tenrijkse en Corsicaanse den met veel tussenvormen) of wel opstanden van zeer slechte kwaliteit. die niet voor het winnen van zaden
in aanmerking kunnen komen, van de winning worden uitgesloten.
Onder "selectie"-zaad wordt verstaan het zaad, dat gewonnen wordt
in soortechte opstanden of beplantingen met een uitmuntender groei
en van bijzondere kwaliteit. Dit wil dus zeggen, met behoud van
hetgeen onder 2 is gezegd. zaad, dat afkomstig is van de beste
.
(plus-) opstanden. . . . .
Het goedkeuren van opstanden voor de winning vaIl' "normaal"zaad berust bij de Ver. W.H.G.
Het goedkeuren van ops'anden voor de winning van "selectie"zaad geschiedt door de S.V.H.
De contröle op de winning van zowel "normaal"- als van "selectie"zaad, alsmede de con(röle op de verhandeling van deze zaden, het
telen van planten 'hieruit en het verhandelen hiervan door boomkwekers, wordt uitgevoerd door de N.A.K.B.
Voor de uitvoering van de contröle door de N.A.K.B. wordt binnenkort nog een nadere regeling uitgewerkt. Hierover wordt eerst
nog door ,de in de aanhef genoemde drie instanties overleg gepleegd
met enige reeds in deze richting werkende boseigenaren.
Het is de bedoeling de volgende houtsoorten voorlopig onder deze
regeling te laten vallen: Pinas sylvestris. Pinus nigra var. austriaca,
Pinus nigra var. caIsieana, Larix leptolepis. Pseudotsuga taxifolia

(groene douglas). Fagus silvatica, Quercus rubra en Quercus robur.
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Voor de praktijk volgt hieruit, dat het zaad door normale en zeer goede
opstanden voortgebracht. niet slechts voor de bosbouw in Nederland van
groot belang is, doch in het bijzonder ook voor de eigenaren van deze

opstanden, ·daar het een verkoopbaar produkt en bij deze verwachte
grote oogst z·eer zeker lonend is, terwijl er thans methoden bestaan dit
zaad gedurende verscheidene jaren te bewaren.
Om goedkeuring van opstanden voor zaadwinning te verkrijgen, zal
men zich moeten wenden tot de Stichting Verbetering Houtopstanden
(postbus 51, Wageningen), daar deze Stichting als centraal punt voor de
aangifte door de drie samenwerkende instanties is gekozen (zie oproep

hieronder) .

OPROEP TOT OPGAVE VAN ZAADOPSTANDEN
Voor vele houtsoorten, in het bijzonder voor de groene dauglas. wordt

in 1958 een goede zaadoogst verwacht. Om te zorgen, dat zoveel mogelijk
zaad van goede herkomst wordt gewonnen, is het zeer gewenst, dat
zaaddragende opstanden van groene douglas, boven de 25 jaren oud,
vóór 1 augustus 1958 ter keuring worden opgegeven bij de Stichting
Verbetering Houtopstanden, postbus 51, Wageningen, tel. K 8370-3660
(zie vooral ook het hiervoor vermelde over een regeling voor het winnen
van boom zaden ).
(Mededeling 58-2 van de S.v.H.)

VOORLICHTINGSRAAD
De minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening. overwegen ...
de, dat het wenselijk is de samenwerking met het georganiseerde
bedrijfsleven op het gebied van de voorlichting aan de bosbouw te bevorderen, in afwachting van een krachtens de wet vast te stellen regeling,
heeft een voorlopige landelijke bosbouwvoorlichtingsraad ingesteld. Taak
van de raad is de minister desgevraagd of eigener beweging van advies

te dienen in voorlichting sz aken betreffende de bosbouw en de houtteelt.
In de raad zijn benoemd tot lid-voorzitter: jhr. mr. D. A. W. van
Tets van Goudriaan te den Haag, tot leden C. J. K. van Aalst te Hoevelaken, H. J. de Boer te Utrecht, ir. H. J. Hendrikx te Arnhem, ir. J. W.
Hudig te Arnhem, ir. F. W. Malsch te Utrecht, Joh. Ros te Assen,
V. Timmermans te WaalWijk en A. Y ska te Kampen. Lid-secretaris is
dr. J. de Hoogh te Bilthoven, lid-adjunct-secretaris ir. W. L. Jansen te
Utrecht. Tenslotte is tot adviserend lid benoemd mr. S. J. Halbertsma
te den Haag.

