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Mededelingen van het Boswezen,
de Houtvoorziening en de Jacht
OOGS1VERWACHTINGSBERICHTEN VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1960/1961
Verleden jaar was de oogst nihil voor lariks. fijnspar, douglas en beuk. Van grove~
den kwam ook niets binnen en praktisch alles moest worden geïmporteerd. Oostenrijkse
den was niet veel beter. Van Corsicaanse den werd plaatselijk behoorlijk gewonnen,
doch evenals van beide andere dennensoorten moest er veel worden geïmporteerd.
De eikensoorten, waarvan van beiden een redelijke oogst werd verkregen, stelden wel zeker door het zeer droge jaar _. ons voor een zeer onaangename verrassing, daar
alle partijen, na korte tijd bewaren, zjjn bedorven. De export is daardoor tot een groot
fiasco geworden. Klaarblijkelijk hebben de eikels door het indrogen een goede voedingsbodem gevormd voor allerlei secundaire zwammen, die de kiemen ook spoedig hebben
aangetast. Voor alle belanghebbenden was het geschetste bederf een geheel onbekende
ontgoocheling. Na het zeer droge jaar 1921 waren er klachten over zeer vroege val;
de oogst was ook nu wel 3 weken vroeger dan normaal. De keuringsdienst N.A.K.B.
heeft een zeer ondankbare taak volbracht. Alleen de eikels, die dadelijk werden gezaaid.
kwamen behoorlijk op. Een publikatie over het eikelbederf is nog te verwachten.
De oogstverwachting voor dit seizoen is weer zeer matig tot slecht voor lariks en
fijnspar. Van douglas is de verwachting middelmatig, maar van een oogst wordt niet
veel verwacht: van slechts enkele plaatsen zijn de berichten optimistisch, van een groot
aantal bepaald slecht. Er is echter nog voorraad.
Wat de dennen betreft is de verwachting van groveden middelmatig en ligt die van
de beide andere soorten nog daar beneden. Toch zal er plaatselijk wel degelijk iets te
winnen zijn, daar er ook goede berichten, verspreid over het land, voorkomen. Vooral
van groveden is het wel zaak zoveel mogelijk te winnen, daar import praktisch is uitgesloten door geringe oogst in N.W.-Duitsland. Van de selectie-opstanden is nauwelijks
iets te verwachten.
De Amerikaanse eik geeft op de meeste plaatsen een vrij goede oogst: de val is reeds
begonnen. Van de inlandse eik doet zich de oogst op vele plaatsen goed aanzien; cr
zijn echter ook van nogal wat plaatsen bepaald slechte berichten ingekomen. Hier en
daar zijn de eikels wat klein, maar bezwaar valt hier niet van te verwachten. Wat de
beuk betreft is het een echt beukeljaar. De elzen en de berk staan er na het slechte jaar
1959/1960 thans weer normaal voor.
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