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OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1959/1960
Van de doug las was er verleden jaar een zeer goede zaadoogst; er
konden zelfs voorraden worden gevormd, zodat thans van invoer kan
worden afgezien. De oogst van dennenzaad is tegengevallen; plaatselijk
werd echter wel wat zaad van Corsicaanseden verzameld. Van de Japanse lariks werden eveneens plaatselijk enige partijen zaad verzameld.
De fijnspar gaf een betere zaadoogst; in het buitenland is zelfs een bijzonder grote oogst geweest. Aan beukenoten en inlandse eikels werd een
betrekkelijk goede oogst binnengehaald. Van Amerikaanse eikels werd
een behoorlijke hoeveelheid geëxporteerd. De keuririgscij fers van de
N.A.K.B. zullen ons in de toekomst een nauwkeurig beeld van deze
winningen kunnen geven.
.
De oogstverwachting voor het komende seizoèn is over het àlgemeen
maar weinig beter dan die van twee jaar geleden. Van beuk, douglas.
fijnspar en lariks is praktisch geen oogst te verwachten. -De dennensoor...

ten zullen ongeveer dezelfde hoeveelheden leveren als verleden jaar,
ofschoon zeer plaatselijk van alle drie soorten wel een redelijke oogst kan
worden verwacht. De inlandse eik" draagt ongeveer gelijk' aan verleden
jaar. Het is" een gelukkige omstandigheid, dat de Brabantse opstanden,
die in het algemeen voor deze soort het meest gewild zijn. het beste
dragen.
.
De Amerikaanse eik staat wat de oogst betreft. ongeveer op hetzelfde
peil als de inlandse eik. dus beter dan verleden jaar. De oogst is reeds
voorbij. Van zwarte en grijze (witte) els en de berk is de oogstmogelijk~dm~.
' .
Door de keuringen van de N.A.K.B. zijn we wat de winning van eikels
betreft nu een hele stap vooruit, daar slechts van speciaal goedgekeurde
opstanden wordt geraapt.
Over enige jaren. als de gegevens van eik, beuk. Amerikaanse eik en
douglas nog beter vast zijn komen te staan dan thans, zal een juistere
oogstverwachting zijn te maken. We kunnen dan immers de voor de

winning niet goedgekeurde gebieden buiten beschouwing laten.
Ten aanzien van de dennen zal het voorlópig nog moeilijk zijn aan te
geven wat niet voor winning in aanmerking komt. Bovendien levert het
allerbeste nog niet voldoende zaad.
" Wat de fijnspar betreft staat het nog niet vast van welke bomen het
beste zaad kan worden geoogst. Er kan echter langzamerhanr zaad worden geïmporteerd van bekende herkomst en hoogte boven de zee. zodat
voor de import keuze kan worden gemaakt.
Resulterend is dus aan te raden van de drie dennen soorten en de Japan se lariks kegels te plukken uit goede opstanden. waar dit maar mogelijk is. De betere verwachtingen liggen verspreid. maar voor groveden wel
het meest in 'het zuiden van het land. Voor het volgend jaar is de verwachting voor de dennen een weinig beter. plaatselijk zelfs redelijk en
voor de groveden hier en daar goed.
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