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Tnleiding; klimatologische rassen; verbe.tering binnen het -klimatologische ras door
cultuurmaatregelen ; idiotype en phaenotype: elite-boomen met individueele beoor('
deeling en vergelijking van hun nakomelingschappen ; kruisbestuiving en bastaardee..
ring; heterosis; polyplolden ; amphipdiploiden ; vegetatieve vermeerdering; grgeistoffen;
~
enkele slot..opIIi~rkingen.

",'

Inleiding. ,
,
"
Terwijl land- en tuinbouw door de pràctischè toepassing van de exacte
'el'felijkheidsonderzoekingen in den loop der jaren reeds lang groote eh
voor de praktijk zeer belangrijke resultaten hebben bereikt, is' de bosch...
bouw op dit gebied wat achtergebleven. Dit verschijnsel is op 'zich Zelf
niet zoo onverklaarbáar als zulks op ,het eerste gezicht lijkt. 'Inde eerste
plaats is de boschbouw, vergelèken bij land- én tuinbouw, nog een zeer
jonge wetenschap. Dan is boschbouw ,in het bijzonder een werk van
,langen adem! Men werkt hier nie'! met' éénjarige gewassen, maar 'me,t
gewassen, waarbijtusschen tijdstip van planten en dat van oogsten vele
'tientallen jaren verioopen.Wij ,planten" geen bosschen voor ons zelf.
maar voor onze kinderen of kleinkindecen, ,zoodat bijna steeds de perc
, soon die oogst en die dus aan het beoordeelen der resultaten toekomt,
een ander is dan hij, die met de proef 'begon. Men voelt direct dat dit. ver- '
geleken met land-en tuinbouw, die.in den regel met éénjarige gewassen
kunnen experimenteereh, di,e' ook bij veeteelt ved eerder aan het beoordeelen van de resultaten toe zijn, een geweldige handicap is. Dit heeft
er van zelf eenigszins toe geleid, dat de 'boschbouwer het materiaal waàrmede hij werkte ~ dus zijn boomen - oorspronkelijk heeft beschouwd
, als iets. dat in zijn innerlijke eigenschappen onveranderlijk was. Een
eik was een eik, een den was een den. daaraan viel niets te veranderen
en' de zorg van den. boschbouwer moest er dus maar,op gericht zijn om

door zijn cultuurmaatregelen, door zijn voorbereiding van den bodem,
door zijn verpleging van het bosch. de uitwendige omstandigheden vOOr
de verschillende houtsoorten zóó te maken, dat deze zich ,op de voor
onze gebruikseischen' meest gunstige wijze konden ontwikkeIe?

Klimatologi§che rassen.
,
,
Maar ook hier is gebleken, datzulks~och inderdaad niet 'het geval is.
Het niet lellen op ,erfelijke onderscheidspunten binnen de soort, heeft
zich ook hier ,bitter Igewroken. Eerst nadat - vooral voor onze hoofdholitsoort, Pinus sylvestris -op ditgwied enorin 'Veel schade was geleden, brak de 'belangrijke erkenning baan, dat ,er voÓl' de boschboomen
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binnen "de' soort talrijke ondersoorten. gloeiplaatsrassen of 'zomils' wij
deze noemen. klimatologische rassen. bestaan. die. wanneer zij onder
àndere omstandigheden worden gebracht. hun eigenschappen ërfel.ijk
behouden. Het is de verdienste geweest van mannen als ei e s I a r,
Eng Ier. Kie n i t z en Sc hot t. dat zij dit belangrijke feit. door hèt .
nemen 'van terreinproeven met p1anten uit zaden van verschiJlende her...
komsten. hebben vastgesteld.'
.'.
. .
Ook in ons land zijn in dit opzicht bij verschillende soorten o,a. groveden en dciuglas terreinproeven met verschillende herkomsten aangelegd.
en hebben zich vanaf het begin van deze eeuw verschillende boschbouwers beijverd om de beteekenîs daarvan op deze wijze te demonstreeren,
Ik noem in dit verband bijv. uit onze kringen den naam van wijlen den
Heer Hes s e I i n k. Directeur van het toenmalige Boschbouwproefstation, terwijl ook ons medelid Prof. Ir J a g erG è r I i n g s in dit opzicht naam heeft gemaakt. De verschillen bij de terreinproeven zijn zoo
opvallend, dat het niet moeilijk is ook den meest cynischen te overtuigen
van de noodzakelijkheid om bij het koopen van zaden en planten met
dezen factor rekening te houden.
.
,
Ik geloof daarom, dat ik terwille van den tijd dit geheele punt, dat
ik zou willen noemen .. de beteekenis van het klimatologische ras" met
alle daaraan vastzittende consequenties en voor~orgsmaatregelen gevoeg- '.
lijk kan overslaan, Niet omdat het in dit verband niet zoo erg belangrijk
is - in geenen deele - maar omdat ik meen te mogen veronderstellen,
dat ik ,d,aarover in dezen kring niets nieuws kan vertellen. Ik wil
daarom voor dit, onderdeel volstaan met volledigheidshalve alleen nog
even een paar in dit opzicht voor onzen boschbouw zeer belangrijke
punten te onqerstreepen, te weten:
'.
.
..
1. De beteekenis van de nauwkeurige kennis van het klimatologische.
ras is het grootst voor houtsoorten met een groot verspreidingsgebied.
Ik noem in dit verband den 'groveden, den douglas en den sitkaspar,
drie voor onzen boschbo,uw zeer belangrijke soorten.
.
2. Een niet nauwkeurig onderscheid maken tusschen herkomsten en
klimatologische rassen leidt steeds tot achteruitgang. doordat import
uit ZUidelijke gebieden meer regel is dan omgekeerd, wijl hier de
zaadoogst zekerder en gewoonlijk goedkooper is.
3. Een. nauwkeurige kennis van de klÎl;natologische rassen biedt toepas'singsmogelijkhedell voor kruising en veredeling, waarop later nog
nader wordt teruggekomen.
Ik stap dus direct hiervan af en kom op' punt 3. :

Verbetering binnen het klimatologische ras zelve door verschillende te
nemen cultuurmaatregelen.
.
Het klimatologische ras, zuiver uitgemendeld en als een eenheid beschouwd, is vanzelfsprekend nog lang niet homozygoot, maar bestaat
nog uit een bonte combinatie van linies, die een zeer verschillende gebruikswaarde hebben en waarvoor het de taak van den boschbouwer is
de meest bruikbare ;'it te selecteeren. En ook hier kom ik weer op een
terrein waa.r ik 'snel .overheen .kan gaan, omdgf ik ook hier in dezen
kring niet anders, heb te doen èlan het intrappen van open deuren .
. Ik behoef hier niet te. wijzen op de in dit opzichtgroote beteekenis van
het aallleggen van onze ,bosschen door zaaien inplaats van planten. omdat
door hèt zaaien tengevolge van' de "strug'gle lorlile" de selectie veel
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grooter is en hier de individuen met een erfelijk zwakken' aanleg reeds
na enkele jaren worden weggeselecteerd door de sterkere. Evenmin op de
groote beteekenis:diede hoogdunning met doelbewust uitzoeken van de
beste stamvormen heeft, op de kwaliteit van ons bosch. Of op de beteekenis van het winnen van' zaad van onze best gevormde IIioederboomen. Öf bijv. het winnen van noten- een 'soort die nog al eens gevoelig
is voor vorstbeschadiging - van laat uitloopende exemplaren, waarbij
men gelijktijdig let op dunschaligheid - de vrucht zelve is hiern.l.èen
waardevol product - en een goede spilvorm. Laat 'uitloopende soorten
die noten opleveren met dunne schalen en die zich' niet sterk vertakken
genieten de voorkeur. Immers vorstgevoeligheid en' sterke 'vertakking
gaan hier bijna steeds samen omdat de typische "appelboOlrivorm" vaak
eèn gevolg is vim het herhaaldelijk bevriezen der topscheuten. Zoo kan
, '.
men nog .met tallooze voorbeelden voortgaan 1

Idiotype en Phaenotype.
. :.
' ,
Echter, alles wat tot nu toe is genoemd raakt nog niet de eigenlijke.
kem der zaak. Het is n.1. een algelneene ervaring, ook in land- en tuin~
. bouw, dat cultuurplanten, wanneer men ze niet doelmatig veredelt en
verbetert niet op peil blijven, doch op den duur terugloopen. Wij moeten
niet vergeten, dat zelfs in gebieden, waar de ongunstige invloed van een
verkeerd klimatologisch ras niet heeft doorgewerkt --'- en waar hebben
. wij die 1 - en waar de, verpleging der bosschen, de bezaaiing, de dunning
enz. zoo oordeelkundig mogelijk werden doorgevoerd,' het 'aldus geoogste zaad toch hl de verste verte nog niet beantwoordt aan de eischen
welke een wetenschappelijke kweeker daaraan zal moeten stellen.
Het is n.l. zóó, dat de ontwikkeling' van cultuurplanten wordt bepaald
door 2 groepen' van factoren. Allereerst de erffactoren, waarvoor J 0 ~
. ha n s sen de term genotype heeft ingevoerd, doch voor welken naam
Dr Wellen s i e k liever het woord idiotype, het eigentype wil gebrUiken omdat niet alleen de genen, maar ook het cytoplasma een factor in
den erfelijken aanleg kan zijn. Daar naast de milieu[actoren, de uitwendige omstandigheden waaronder de boom groeit, bodem; klimaat, andere
groeifaétoren en levensvoorwaarden, kortweg het milieu. Door de samenwerking vanidiotype met milieu'ontstaat' dan de uiterlijke verschijning
' ..
zooals wij deze kennen het phaenotype van· den boom.
Wat wij aan den ,boom zien is .dus ,één van de vele mogelijke vormen,_
waaronder zich het idiotype onder invloed van zijn milieu van zijn uitwendige omstandigheden aan ons vertoont. Boschbouwkundige maatregelen en dunningsmethoden kunnen ongetwijfeld het phaenotype van
ons bosch (het schijntype, waar het ons voor dat bosch tenslotte om
gaat) aanzienlijk verbeteren; zij kunnen er maar voor een klein' deel
toe bijdragen 'om het idiotype te verbeteren .... ' althans ,hier inoeteen
geheel andere maatstaf aangelegd. Wanneer b.v. dennen of eiken', cUe
aanleg hebben tot krommen groei door dichte sluiting tot dragelijk rechte
boomen worden opgeleid, zoo 'geeft dit in geenen deele ee,nige garantie
- integendeel - dat ook hun nakomelingen recht· ·zullen ópgroeien.
" M,a.w. op geen enkele wijze kan men bij onze boschbouwkundige behandeling aan het phàenotype van een boom, vaneen bosch, met eenige
zekerheid zeggen of zijn gunstige eigenschappen·.-· waarom wij 'hem
gaarne kweeken -'- erfelijk zijn dan wel een gevolg 'van toevallige niilieu"
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factoren. als bijv. standruimte. Ik wil in dit verband even uitweiden. over'
zaadwinning van vliegdennen,' door sommigen veroordeeld. door anderen
zelfs aangeraden. Ik geloof. dat het bij die vliegdennen als volgt ligt:
Een gunstige factor is hier ongetwijfeld het feit. dat de natuurlijke selectie in ieder geval al groot is geweest. Van de duizenden zaden. die
ter plaatse zijn neergevallen. hebben alleen de planten met den krachtigsten aanleg zich ontwikkeld en het tot zaaddragenden boom gebracht.
Maar juht hier ·hebben wij nu de gelegenheid om mogelijk iets van het
idiotype te vinden bij de boom en. Wat toch is het geval ? Van ·de alle
in betrekkelijk vrijen stand opgroeiende dennen zijn er verschillende ·die
desalniettemin een slanken rechten groei vertoonen met rechtdoorgaande
spil en weinig zware zijtakken. Daarnaast andere die sterk in de breedte
ontwikkelen. geen doorgaande spil vormen. slechts zware zijtakken. Nu
kunnen ook hier nog bijv. bodemomstandigheden. uitwendige beschadigingen of anderszins een rol spelen in het verschillende phaenotype.
maar toch geloof ik dat ook wel degelijk het idiotype hier meer .of minder
naar voren komt. Cone/usie: ,Zaad gewonnen van typisch ~pvallende
slanke vliegdennen zou ik verkiezen boven zaad van een misschien veel
mooieren boom uit een gesloten bosch. omdat ik geloof. dat in het eerste
geval een grooterekans bestaat omtrent het meest gewenschte cidiotype.
'Let wel. ik ,spreek hier nog maar aUeen van een kans. Want wij moeten
niet vergeten. dat in dit geval oók nog ;de mogelijkheid. jade groote kan.s .
bestaat van bestuiving met stuifmeel van absoluut ongewenschte exem.plaren. (onze boschboomen zijn vrijwel alle kruisbestuivers ) of van een
groote heterozygosebij ·het individu zelf. welke in zijn nakomelingschap
- ook bij goede bestuiving .,- weer' allerlei ongewenschte vormen of
eigenschappen naar voren kan brengen. Maar dit neemt niet weg dat 'het
betere idiotype hier een kans biedt.
.
Jammer. zeer jammer. dat de praktijk bij voorkeur zijn kegels verza.melt van de gemakkelijk te bereiken .breed uitgegroeide exemplaren. die
bovendien meer kegels dragen. In verband hiermede geloof ik dat .ons
tegenwoordig systeem van zaadwinning van den groveden zeker niet ,zal
'Ieid.en tot veredeling van onsdennenras.

Elite-boomen met individueele beoordeeling ên vergelijking van hun n~~
komelingschap.
'
Een eerste weg. om hier ·nu verder te komen is dus om van die boomen.
waarvan we ook een beter idiotype kunnen ver;wachien. individueel zaden'
te verzamelen en hun nakomelingschappen met elkander te vergelijken .
.Bij dit Plint wil ik wat vertellen van wat ik hierover tijdens mijn in
Augustus jl. gedane studiereis in Zweden heb gezien en ,gehoord. Want
wij zijn zoo licht geneigd om bij dit punt met motteven als langdUrigheid
bij boschwerk. groote heterozygose van den gemiddelden boschboom. deze
.mogelijkheid direct weg te werpen met den dooddoener...... men zou
hieraan geslachten lang moeten werken alvorens merkbare resultaten te
kunnen boeken en d.aaromdan ,maar niets doen of althans andere wegen
zoeken. De Zweden hebben ons geleerd hoe ook deze methode naast
.de andere wegen waarover ik het straks 'nog ,zal hebben. dichter bij ,kan
worden gebracht. ja practisch kan worden verwezenlijkt.
.
. In 1936 werd in Zweden ·een vereeniging voor ,de veredeling van
boomen ·op:gericht. (·Föreningen f\ir växtförädling a.v skogsträd).
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Het gebouw van het filiaal van Ek~bo te Brunsberg in Värmland (Zweden).
,

Branch·establisment of Ekebö -~t Brunsberg in Vännla!1~' (o?weden).

IDue loto, evenals de andere in dlt Mtlkd :tiJn V>lft den heer Malle Emst,on, B"latcnt ElBD hd"
. Instltuut ·tc Brun,bcrg)
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De directe aanleiding' hiertoe is geweest de ontdekking, van P. tremuIa
gigas door Professor N i I s s 0 n - E h I e, de toenmalige directeur van
Svälof. Zooals bekend, is ,dit een zoogenaamde triploide (ik kom
hierop later nog terug) vorm van' P. tremuIa met belangrijk betere
groeieigenschappen. Deze vereeniging kocht in 1938 het landgoed Ekebö
niet ver van Svälof "aan en riChtte daar in een Centraalinstituut 'voor
veredeling van bosehboomen onder :leiding vau ,professor S y I v ~ n.' In
den loop van enkele jaren zijn er naast dit instituut een viertal filialen
opgericht, hetgeen in verband met den langgerekten vorm van Zweden"
(55--,-Ó9° N.Br.) en de daarom afwijkende klimatologische omstandigheden vooral van temperatuur en licht noodzakelijk bleek. Een van deze
filialen n.l. dat te Brunsberg in Midden-Zweden is ook door ons bezocht.
Het Inooie van deze vereeniging is haar geweldiggroote activiteit:
hetg'een ik naast de' energieke enthousiaste leiding, vooral toeséhrijf
aan het feit van de ,alzijdige same'nwerking _tusschen officieele en

semi-officieele organen' op het gebied van' den boschbouw, boschbezitters, boschbeh~erders. industrieelen, vereenigingen. De' industrieelen
'schenken groote bedragen omdat' zij voelen 'van hoe groote beteekenis
dif werk in de toekomst voor hen kan zijn. Er wordt hier gewerkten de
, ' praktijk, ook de, kweekers werken van 'alle kanten mede. Zoo heb ik
bijv. bezocht een groote kweekerij te Ramlösa. dicht bij Helsingborg van
den heer Jen s sen s, een kweeker die eigenlijk niet anders meer déed,
dan kruisen; bastaardeeren. chromosomen---verdubbelen, enz~ -in d'èn zin
van Ekebo. In het kort, heel Zweden,' dOet er aan mede, en doet er,
enthousiast aan mede. Het spreekt wel van zelf dat' de, Zweedschè'
lucifersfabriliken, wier centrum te }onköpping ik ook bezocht. zich 'v:an

6
dit werk al e"enmin afzijdig houden. Niet alleen dat Ekeba met zijn
filialen jaarlijks van deze zijde belangrijke subsidies ontvangt, maar zij
werken ook practisch mede op hun proefbedrijf te Nijkinge ongeveer
15 km van Jonköppinfl waar de nieuwe vormen van Ekebaop groote
schaal worden geprobeerd.
Alhoewel ik vanzelfsprekend het dezen zomer in Zweden geziene bij
deze inleiding nog al eens een enkele maal naar voren zal brengen. juist
omdat het zoo bijzonder goed past bij dit onderwerp "de veredeling van
boschboomen", zoo .kan ik er toch ditmaal niet te veel in details op in
gaan, omdat het hier niet in de eerste plaats gaat over den boschbouw 'in
Zweden.
,
.~
Maar in het verband waar we nu over spreken - de nakomelingschappen van uitgezochte elite-boom en - moet ik toch nog even door- ,
gaan op het werk van Ekeba met zijn filialen. Het eerste werk 'van
Ekeba is geweest het bestudeeren van het in de bosschen aanwezige
materiaal met zijn verschillende vormen en met zijn goede en kwade
. eigenschappen. Vooral moeten als zoadanig genoemd de groveden. ,de

fijnspar. de berk, de e-"ch. Dus het inventariseeren van de bosschen en
het zoeken naar de beste opstanden en daarin naar de beste boomen
als moederboomen en basis van het veredelingswerk.
,
'
Het -progr~mina van dit veredelingswerk is veelzijdig, want het richt
zich niet alleen op de kwantitatieve en zeker nie't in de laatste plaats
ook de kwalitatieve verbetering. der boomsoorten, maai voor een' land'
als Zweden met zijn meerdere klimaatzönes is de winterhardheid ook
een zeer belangrijke factor, die bij de beoordeeling der moederboomen
hoog wordt aangeslagen. Trouwens, dat ook in ons land deze factor
van beteekenis is hoop ik straks nog nader aan te toon en. '
In de 4e plaats moet genoemd de resistentie tegen ziekten en bescha- '
digingen en tenslotte de technische en chemische eigenschappen van het
hout. Hiervoor heeft Ekeba ..elf een speciaal chemisch. láboratorium,
omdat zij bij hun veelvuldig contact met handel en industrie (ik noem
in dit verband timmer- en. meubelindustrie, lucifers, ski (berk), cellulose,
papier. èhemische industrie) • bij de veredeling ook. zeer sterk met deze
eischen rekening moeten houden. Hierdoor houdt men de belangstelling
'der industrieelen ,en vooral de financieele belangstelling levendig en
wakker.
~ ."
Bij dit chemisch', onderzoek kan ik .vanzelfsprekend hier thans niet
langer stilstaan. maar toch zal het velen interesseeren te vernemen dat hier
is gebleken dat er binnen de verschillende typen groote verschillen waren'
te constateeren,bijv. in cellulose~ en Jigninegehalten. waaraan met vrij
, groote zekerheid erfelijke verschillen ten grondslag liggen. zoodat ook
in deze richting selectie. dus selectie op chemische eigenschappen mogelijk is., Verder wijs ik op de beteekenis van het chemisch onderzoek
bij jonge exemplaren van ,de Fl of F 2 generatie, teneinde aldus het hout
van deze jonge exemplaren te kunnen vergelijken met dat van de ver"
,. \
" '
_
schillende moedérboomen.
Het voor al deze doeleinden uitzoeken der elite-boomen 'richt zich
vanzelfsprekend in de eerste plaats op het, phaenotype en vooral op
den vorm en .snellen groei der boomen. Hieronder volgen enkele voor- '
beelden:, '
'
. .I' ,C-"
'
Voorbeeld 1: Fijnspar. Hier onderscheidt men het vlakke type; 'met
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De bochtige stam van een mastiurberk.'
Curly stem of a Masur,blrch. .
',".

j

'24 meter hooge' toren gebouwd .ont een
.'
eUte·den bij Brunsberg.· .... ~
Wooden scaffolding 24 m high (a kind
of ga,zebo) built rgund about a selecte<!
. .- seed~ttee of Pinus sylvestris at·Biunsberg.
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horizontale zijtakken tegenover hetz~ogenaanide ka~type met, ~terk als
franje naar beneden hangende 'zijtakken. De laatste zijn de sterkste
groeiers. ondervinden geen' lschade van sneeuwen zijn naar men beweert.

meer resistent tegen Fomes anno'us. Als bezwaar wordt genoemd (bijv.,
voor gebruik als zaaghout) dat dit type zwaardere 'zijtakken vormt. die
.'~,

. moeilijk afstooten.

,+,

.' •

1

~

.;: .

!"-.i

~'.

. " ',.

• Voorbeeld 2: Pijnboom (Pinussylvestris). Hier onderscheidt men het
.. smalkranige tegenover hetbreedkronige type. Het s!Dalkronige type .liedt
dunne zijtakken die gemakkelijk afstooten. Het" breedkronige type groeit
in zijn jeugd sneller. wordt echter op ouderen ledtijddoor hetsmálkro, nige overvleugeld. dat ook veel. waardevoller werkbout (zaag- en paalhout) levert.'
'~,i ;"
"
Voorbeeld 3 : Berk. Hier wordt in de eerste plaats gelet op den vórm'
(recbte stam niet fijne ,zijtakjes) maar bovendien ook speciaal op de kwaliteit van het hout. Men onderscheidt in dit opzicht speciaal den mastiUr- '
berk. een vorm die een' prachtig gevlamd, maser hout levert en die in
zijn uiterlijke babitus reeds kenbaar is aan deneenigszins gegolfden stam.
wiltevlakke, stukken ,met, zwarte knobbels.'Verder den ijsberk.'waarvan
het als' fineerhout verwerkte 'produ'ct sterk zilverWit.

'9Ianst~

'Deze soort

is in zijn, uitwendige habitus kenbaar,aan de;zeer korte golven op <len
stam. veel zwarte knobbels met daartusschen :kleine' vlakke v;itte stukjes ..
Wat stamrechtheid betreft. moet' speciaal worden genoemd de grauw';
~
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berk (een vorm van BetuIa pubescens) een wat langzamer groeiende
boom met grauwe schors, die zijn dunne zijtakken ge1l!akkelijk afstoot
en uitgezocht triplexhout levert.
,
'Al dergelijke types met bijzondere eigenschappen worden nu over het
geheele land geïnventariseerd ,en opgezocht en er wordt zaad van ver, zameld. Va~k worden hier groote kosten aan besteed. Zoo heb ik in de
omgeving van Brunsberg een dergelijken zaadboom van Pinus sylvestris
gezien waaromheen men een 24 meter hoog en toren van 6 étages had
gebouwd. Deze boom brengt men door het zoogenaamde '"stranguleeren",
het aanleggen van een band om den stam, tot rijkere en jaarlijksche zaadopbrengst en wint jaarlijks de zaden. Wanneer zoo'n uitgezochte boom
aldus door een toren is ompouwd, kan men hier ook nog verder gaan en
wordt in vele gevallen ook de bevruchting kunstmatig verricht met stuifmeel van een eveneens aldus uitgezochten vaderboom. _
Zoo heeft men over het geheele land dergelijke uitgezochte boomen
van verschillende houtsoorten geïnventariseerd en voor zaadboomen
bestemd.
De nakomelingschappen van deze boomen worden nu te Ekeb" met
'zijn filialen nauwkeurig met elkaar vergelekén. Ook hierbij gaat men
,weer zee.ç zorgvuldig te werk. Wel' wordt daarvoor een zoo gelijkmatig
m?gelijke grond uitgezocht, maar toch zijn er vanzelfsprekend altijd nog
kleiiJe plaatselijke verschillen die van invloed kunnen zijn. Daarom wordt
elke proef bijv. 3 tot 6 maal herhaald en de herhalingen zoo systematisch
mogelijk over het geheele terrein verdeeld. Ook gaat men niet af op de
resuJtaten- van één jaar, maar dezelfde proeven worden van dezelfde

boomen met tusschenpoozen jaren achter elkander herhaald.
Op deze wijze krijgt men van al die gèïnventariseerde zaadboomen
nakomelingschappen, die vanzelfsprekend, omdat tenslotte toch ook de
uitgezochte boomen niet het idiotype maar het phaenotype weergeven,
groote verschillen vertoonen van goed tot zelfs zeer, slecht. Van al deze
nakomelingschappen worden. nu de zoogenaamde "plus varianten", dat
zijn de zaaisels en bàomen, die uitmunten door regelmatigen en goeden
groei, rechtheid, krachtigen en slanken groei of andere goede eigen, schappen, uitgezocht. Hier heeft men bij het verder werken nu een zeer
groot voordeel van den langen levensduur der boomen. Want men, weet
liog, 'precies den oorsprong en kan dus bij het verder winnen van zaad
weer op de oorspronkelijke goede boomen, die tezamen die goede nakomelingschap, die "plus varianten" leverden, teruggrijpen.
Nu heeft men hierbij in dit stadium twee belangrijke problemen n.L
in de eerste plaats om van die ouders zooveel mogelijk en op zoo gemakkelijk mogelijke wijze zaad te winnen en in de tweede plaats om
van de plus varianten ook weer zoo spoedig mogelijk nakomelingen te
verkrijgen teneinde ook in deze F 2 generatie de constantheid van de
goede eigenschappen te kunnen beoordeelen. Ook dit vraagstuk is en
wordt te Ekebo en in de filialen intensief ,en vaak met groot succes aangepakt. Ik noemde in dit verband zoo juist al het stranguleeren. Hierbij
wordt op bepaalde hoogte een zoogenaamde, stranguleerband (een aan
beide zijden gekartelde 2 cm breede band van dun blik) met een ijzer'dráad stevig om den stam gebonden en na bijv. 3 jaren weer verwijderd.
, De stam blijft da~ 3 jaren vrij en daarna wordt gedurende 3 jaren een
-dergelijke groei belemmerende en insnoerende band wat hooger aan den
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stam aangelegd. Verder het inkorten van zijwortels.' waarbij: 'de helft.
der' wortels. op ongevee~ een meter 'van den stam wordt doorgekapt :

het ringen van de boomen, ,waarbij :op een· strookje 'van 5. cm na een
lap schors rondom de boomen wordt weggenomen. ,.', ,e; " ,:.,,;"( :
. Al deze maatregelen ,moeten' dienen om door een meerdere of mindere·
groeibelemmering ,den hoom tot krachtiger zaadpróductle te forceeren:
'. Dan het enten van jorige hoompjeshijv. de Fl generatie; op oudere
hoornen. Zoo doet men dit \>ijv; 'met berken 'op in hoogveen gegroeide
dwergexemplaren .. Bij naaldboomen wordt vaak de, zUigfiesch"methode '
t
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toegepast, d.w.z. takjes van de Fl-generatie of eventueel van de, uitge:kozen elite-boomen zelve; worden geënt op jongeexemp1arl'n. maar voorloopig gelijktijdig met hun' ondereinde. nog geplaatst ,in ,eenflesch met
een oplossing van voedingszouten. : Geleidelijk wordt dan '·eerst. het
boompje, waarop' geënt is ingekort en ,tenslotte' geheel afgesneden ,en
daarn!, ook het nog in de fIesch gestoken vrije uiteinde van de geënte
twijg. Op deze wijze komt een oude tak'te groeien op een, jong boo""pJe
of ,eventueel een tak ,van, een .. plus vàriànt" opeen reeds zaaddragend,.
ouder boompje. Beide gevallen moeten dienen om van die, aldus verkregen korte boompjes jaarlijks zaad te verkrijgen, hetgeen men weer bevordert door deze planten Je kweeken in potten. zoodat zij in hun wóitëlontwikkeling sterk bepèrkt zijn of. door ,de wortels regelmatig jaarlijks
rondom af te steken. Op dezelfde' manier, had S y 1 v e,n .lariksen· en '
bastaarden d,aarvan ,en verschillende ,andere ,boomsoorten, ontijdig tot
jaarlijkséhe rijke ,zaadproductieweten te brèngen.. Aldus is ,het-dils mo-, ,
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gelijk in korten tijd ook reeds eenzelfde oordeel te vellen over de F 2 generatie en .. : ... wat nog veel belangrijker is op een klein terrein
boompjes. gemaakt van takken van uitgezochte elite-boomen, bij elkaar
te' brengen. na- enkele jaren reeds zaad te laten, voortbrengen. Aldus
wordt het mogelijk op veel goedkoop ere wijze dan dat men torens moet
bouwen en door onderlinge bestuiving van oude boomen, die uitgesproken
"plus varianten" leveren, een levend-zaadmagaiijn te maken, bestaande
uit éen collectie uitgezochte kleine elite-boompjes, die mén nu op elke
gewenschte man.ier elkander kan laten bestuiven 'en die men jaarlijks een
rijke hoeveelheid zaad laat leveren.
Kruisbestuiving en bastaardeering.
, Maar wij komen hierdoor geleidelijk op een volgend punt, waarbij
wij ook van Ekebp weer heel wat kunnen leeren ; dat is. de kruisbestuiving en bastaardeering.
Over de voordeelen van kruisbestuiving tegenover zelfbestuiving behoef ik hier niet nader uit te weiden. Zelfbestuiving. eenige generaties
achtereen herhaald. bleek in vele gevallen - niet altijd - achteruitgang
tengev:olge te hebben. Ook zijn er verschillende soorten die volkomen
zelfsterie! zijn en waar dus altijd kruisbestuiving noodzakelijk is. Nog',
verder dan de kruisbestuiving gaat echter de kruising of bastaardeering
waaronder wij dus verstaan bestuiving van boomen met belangrijk grooter
morphologische verschillen. Men zou'<ré-.kruising van verschillende klimatologische rassen eigenlijk ook al een soort bastaardeering kunnen
noemen. Ook in dit opzicht wordt in Ekebp gewerkt door n.l. de zoogenaamde lange dag- en korte dag-typen met elkander 'te kruisen. De
lange dag Pop. tremuia of Pinus sylvestris uit Noord Zweden vormt in
Zuid Zweden een dwergboompje dat in begin Augustus zijn groei al volkomen heeft afgesloten en zijn eindknop heeft gevormd. Wij kennen dat
ook op meer beperkte schaal bij den Russischen of Noorsehen groveden in ons klimaat overgebracht, die wel recht groeif maar te langzaam.
Echter bestaat een groote kans dat hier door kruising van beide klimatologische rassen een vorm wordt verkregen. die sneller en rechter groei
met elkander combineert en daardoor een waardevolle verbetering kan
, worqen. Dit is toch de bedoeling van elke, kruising, het verkrijgen van
een nieuw type, dat in zich vereenigt de door ons gewenschte eigen- '
scháppen van twee, verschillende individuen, die vaak in een geheel
andere streek .groeien of tot een geheel andére soortbe~ooten. Het
spreekt wel vanzelf dat kruising het vlugst tot resultaten leidt bij soorten die vegetatief kunnen worden vermeerderd. Immers. alle hieruit
, ontstane planten behooren tot eenzelfde kloon en hebben dus volkomen
hetzelfde idiotype; Geen wond"!,, dus dat men bij alle kruisingspr.oeven
steeds gelijktijdig intens zoekt naar methoden om de aldus ontstane
kruisingen vegetatief te vermeerderen, door stekken, 'enten, oculeeren,
afleggen, 'groeistoffen. enz. Vandaar ook dat de populier zoo'n dankbaar
object is voor dit werk.
Wat arts eigen land betreft stip ik in dit verband aan, onze tegenwoordige proeven .in samenwerking met Prol. H 0 n in g tot kruising
van de populieren' van de groep Leuce met die van dè groep Aigeiros,
om' aldus' een bastaard te verkrijgen, die in zich vereenigt den snellen
, en 'rechten groei van de Aigeirospopulieren niet de lagere eischen "aan: ,
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· den bodem welke de vertegenwoordigers v~n de groep Leuce over het
algemeen stellen. Op dezelfde wijze trachten wij door kruising van populieren van de groep Aigeiros met die van de groep Tacamahaca .
· bastaarden te krijgen. die naast de rechte en goede vormen van Aigeiros
den nog snelleren groei van de balsem populieren zouden vertoonen. In
dit verband kan ook worden gewezen op dergelijke onderzoekingen en
kruisingen in N. Amerika van S t 0 u t en S c h rei n e ri die vooral
kruisen tusschen balsem .. en' zwarte populieren. en op het werk van

v. Wet t s t ei n in Duitschland. die weer voornamelijk Leuce en Aigeiros populieren met elkander kruiste. Ook in Zweden werkt men m,et de'
populieren. niet alleen omdat dit zoo'n belangrijke .productieve soort is,
maar ·zeker ook omdat hij juist door zijn gemakkelijke vegetatieve vermeerdering. zich zoo uiterst goed voor .dezen arbeid leent.
't -.

Kruising van soorten wordt dus ondernomen voor het combineeren
van goede groeieigenschapen. Ook nog wel"voor andere doeleinden. Zoo
hebben b.v. de kruisingsproeven van iepensoorten welke door het Iepenziektecomité in samenwerking m"et Prof. H 0 n i n 9 en Prof. W e s ,t e r...
· dij k worden ondernomen ten doel een 'nieuwen bastaard te verkrijgen',
die in zich vereenigt een voldoende resistentie tegen de iepenziekte en
tegelijk den goeden stamvorm en slanken' groei van onzen Ulmus hollandica: Dit is dus een gevàl waar· het niet alleen en ook niet in de eerste
plaats gaat om het 'hout. doch voornamelijk ~m een· andere eigenschap.
n.1. de resistentie van den bastaard.
\ Ir:r"' :.'"
.~
Zoo kan ook b.v. in bepaalde gevallen - en dit doet zich bij deze
pro~ven vooral in Zweden voor 'de ..combinatie rechte' groe~ en groo ..
tere resistentie tegen vorst en koude het d6d van de kruising zijn. Er
is hiçrbij echter ook nog een andere. veel belangrijkere kwestie. in het
spel.
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Dat is n.l. het verschijnsel dat de F 1-planten van een kruising tusschen 2 soorten vaak grooter, krachtiger en productiever. zijn dan de
beide ouders. waaruit zij zijn ontstaan en eveneens._ krachtiger dan: hun
eigen nakomelingen. Dit verschijnsel. dat men 'met den naam heterosis
bestempelt. is vanzel(sprekend weer van de allergrootste beteekenis. bij
soorten zooals populieren en wilgen. diemen vegetatief kanvèortplanten.
die men zooàls bij de' iepen gemakkelijk kan afleggen. of waarvan het
bastaardzaad gemakkelijk en in groote, hoeveelheden kan worden ver-.
kregen. Immers soortbastaarden zijn. gçwoonlijk in sterke mate' steriel
waarbij men bov,endien het bezwaar heeft, dat -een volgende generatie
zich weer te sterk splitst om practisch hruikbaar:' te zijn. terwijl,boven.' '
..
dien hièrbij ook vaak de geheele. heterosis verdwijnt.
, Hier komen wij op een terrein •. waarop .ook in ons. land reeds belangrijke resultaten bekend zijn en in de praktijk toepassing vinden. In onzen
boschbouw worden n.l.·' al heel wat waardevolk bastaarden. gebruikt.
zoowel toevallig ontstaan als kunstmatig tot stand:gebracht. die de hier- •
boven genoemde heterosis",:voordeelen in sterke ',mate. bezitten en die VOor
onze houtteelt van groote beteekenis zijn'., _~ Jj ,i- "~.;: 'rl,'l '. t .
",i.
. _,
" Ik zal er hier een aantal opnoemen. welk aantal ongetwijfeld nog met
vete andere 'is te vermeerderen': 1 ,,,":_,, • • ~;:.::!; ,H.l '_i . ,'.,. ,,;'-:... .;., .-_:~:_'#.~ .. ;' _ '. '::.... ~
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1. Bijna al onze West-Europeesche populieren; die voor de groote cultuur in aanmerking komen, zijn geen oorspronkelijke soorten, doch F l en F 2 -bastaarden tuSschen onzen,inhee,!,schenP. nigra en den in ongeveer 1700 uit Amerika geïmporteerden P. deltoides monifera. Zij over-.'
treffen in groei zoozeer hun beide, ouders; dat in den loop van deze twee
eeuwen de beide oorspronkelijke soorten P. nfgra en P. deltoides monilifera door de praktijk onbewust vrijwel volledig zijn weggëselecteerd. Als
zoodanig 'kunnen bijv. genoemd Popu)us serotina, Populus marilandica,
Populus gelrica, Populus serotina ereeta. De gemiddelde boschbouwer,
die van deze soort geen bepaalde studie heeft gemaakt, kent b.v. onzen
inheemsehen 'zwarten populier niet eens meer.
).
2. De cIicketbat-wi)low (Salix alba èalva) is vermoedelijk een in Kew
toevallig ontstane bastaard tusschen S. alba X S. fragilis. Het is een
slank 'opgroeiende boom, die hier in alleen vrouwelijke exemplaren bekend is, die veel sneller en veel .rechter groeit dan zoowel S, alba als
S. fragilis, die in Engeland bij voorkeur wordt gebruikt voor het maken
, van cricket-slaghouten en die tegenwoordig ook in ons land nog al eens
wordt gebruikt voor wegbeplanting.
•
3. Onze straatiep (Ulmus hollandij:a) die helaas thans tengevolge van
de iepenziekte uit het stadsbeeld verdwijnt, is een bastaard tusschen
U. campestris en U. scabra. Het is een snelle, ,recht opgroeiende Qoom
met recht doorgaanden spil, zulks in tegenstelling zoowel met U. campèstris als U. scabra, die beide veel langzamer groeien en veel meer
het .. appelboomtype" hebben, dus zich op kleine hoogte al vertakken.
4. Hetzelfde geldt voor U. vegeta, ,ev~neens een bastaard tusschen U.
campestri~ en U. scabra. Ook dit is een veel snellere en veel rechtere
groeier dan beide ouders. Minder vatbaar voor iepenziekte dan U. hollandica. Beide bastaarden worden door afleggen voortgeplant., ','
5. Tilia vulgaris, onze straatlinde, is een bastaard tusschen Tilia cordata
en Tilia platyphyllos. Ook hier een veel betere groei dan de beide ouders
ve;'toonen! De bastaard wordt, evenals bij de iepen is vermeld, door'
afleggen voortgeplant. '
6. In. Schotland waren in 1885 Japansche lariksen aangeplant in de
nabijheid van Europeeschen lariks. Zaad van deze Japansche larikseri
leverde in 1904 naast het oorspronkelijke type ook bastaarden (Larix
euroIepis), Deze groeiden veel sneller dan de beide' ouders en waren na
8 jaren al cir<:a lOm hoog . Verder zijn nog bekend kruisingen tusschen
Pinus nigra en Pinussilvestris en tusschen verschillende nootsoorten,
die alle hetzelfde, verschijnsel vertoonen.
,
,
.,
7. In N. Amerika komt thans betrekkelijk veel in cultuur voor, Populus
Jackii Sarg. een 'omstreeks 1900 daar toevallig ontstane bastaard tusschen
P. tacamahaca en P. deltoides, die beide ouders in . stamvorm, rechth'eid
en snelheid van groei aanzienlijk overtreft;
8. In Zweden hebben wij aangetroffen een zeer fastigiaat groeienden
trilpopulier, Populus tremuIa ereeta genaamd, alsmede een zeer fastigiaten vorm van Populus deltoides monilifera, dien men Populus monili•
• ferafastigiata noemde:
Beide vormen, goede rechte groeiers, maken sterk den indruk dat hier
de Italiaansche populier (Populusnigra italica), de vaderboom is geweest.
De meeste van de hierboven genoemde voorbeelden .van heterosis Zijn
spontane bastaarden, dus toevallig ontstaan, "buiten' toedoen van den
menseh.
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, Als voorbeelden van kun s t(l1alige bastaarden kunnen b.v. worden genoemd P. ,generosa. ,een kruisingsproduct tusschen P. angulata X ,P.
trichocarpá.' in 1912 door Hen r y in ,KewGardëns tot stand gebracht.,
Dus ook hief' een bastaard tusschen' populieren van' 2 verschillende
groepen. Verder de reeds genoemde liybriden van S t 0 u t en S c h r e in erin N. Amerika en ,van v 0 n We t t s t e i n in Duitschland. Bij
" verschillende van deze zaailingen werd heterosis waargenomen. alhoe, wel natuurlijk nog moet worden afgewacht. ,hoe zif zich later- als boom
zullen ontwikkelen en gedragen. Dit vooral voor wat betreft hun weerstandsvermogen t.o.v: verschillende ziekten, een factor, die in den bosch_
bouw altijd van zeer groote beteekenis is en die in de'jeugd niet steeds
'
voldoende kan worden beoordeeld.
'. , ,,'" , ' " ,
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Teneinde over dit punt reeds spoedig~r een oordeel te kunnen vellen.
worden VOor het ges(,~cht Populus 'in onzen' centralen kweek!uinvoor
'populieren te Keppel. waarin wij 'meer dan 100 soorten. variëteiten en
bastaarden van populieren hebben samengebracht en verder kweeken.
waar bovendien, ieder jaar 'nieuwe kunstmatig tot stand gebrachte kruisingen (zooals hierboven reeds werd vermeld) Qijkomen. hierover op
al deze planten -'-' in samenwerking met het Instituut Willie Commelin
Scholten van Prof. Or J. We s ter d ij,k te Baarne....· uitgebreide onderzoekingen gedaan en proeven genomen.' Dit geschiedt door kunstmatige
infectie met rein cultures van die ziekten (zwam- en' bacterieziekten ) die ,
de cultuur van deze soort 'hèt meest bedreigen. Ongetwijfeld geven deze
onderzoekingen zeer waardevolJ': aanwijzingen. Toch is reeds 'gebleken
dät men bij de beoordeeling van de resultaten eenigszins voorzichtig
moet zijn, omdat veranderde groei .. omstanpigheden', een anèlere" zuurgraad
van den bodem. een andere grond\vaterstandof mogelijk' nog andere
factoren. van invloed kunnen zijn op de resistentie of gevoeligheid van
de soort.
,',
'" .~ .. ';".
":,
De toekomst ial moeten leereu"we1k<;n invloed heterosis-kruisingen
verder zullen hebben op de ontWikkeling' van orize houtteelt. In ieder
geval staat echter al"vast. dat vele' spontane kruisingen hiervoor reeds
vangroote beteekenis zijn geweest eu dat daardoor ,tot nu' toe veel m,eer
is bereikt dan. door' het veredelingswerkbinnen 'de soort zelve. Ik voor
mij vermoed. dat dit ook in de toekomst zoo zal blijven en ben overtuigd.
dat wij juist in deze richting krachtig moeten voortgaan. 'Dat men ook
in dezë richting in Zweden reeds krachtig werkzaam is geweest. hOdp ,
'. ,.,'
,,', "" '
ik hieronder nog nader' aan te toonen. ' ; " :
.' \
' ... ' (Slot volgt.)'
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Medegedeeld wordt dat dit boekje uitverkocht is.
.
Mocht tot een twee,de d~uk wgrden overgegaan •.
',l-:, zoo ,za). dit in het,E'ebruari-nul11mer van, dit ,tijdschrift wor~en vermeld. Voo"loopigzende men geen:
bes~eU~rtgen meer ÎIh .. .1- J':" Ji~. \..> t",,_,' Red.ac;(ie . . ."
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