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OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1958-1959
Verleden jaar is de oogstverwachting plaatselijk iets meegevallen ten
aanzien van de ,groveden en de Corsicaanse den. Van de winning van

eikels is inderdaad niets terecht ·gekomen. In het algemeen is de oogstverwachting dit jaar zeer 'Veel beter dan verleden jaar. ofschoon de dennensoorten ons weer in de steek laten.
Van de groveden is de verwachting dan ook beneden middelmatig. en
het is dus eveneens de vraag of seleotie-zaad kan worden gewonnen.
De oogstverwachtingen uit de noordwestduitse autochtone grovedennen-

bossen zijn ook zeer matig. De voorziening van groveden blijft dus
zorglijk. Het is derhalve wel zaak. waar het maar enigszins mogelijk is
te plukken van goede gevelde hossen en 'Van dunningen hieruit. teneinde
te ontkomen aan oogst van vliegdennen en slecht gegroeide opstanden.
De oogstverwachting van Oostenrijkse en Corsicaanse den is bepaald
slecht. Kon verleden jaar op enkele plaatsen nog wel worden geoogst;
thans is er niet veel uitzicht op. De 'Voorziening stagneert dus ook hier
weer. Invoer 'Van Oostenrijks dennenzaad uit Oostenrijk heeft het bezwaar, dat in dat land geen garanties van herkomst worden gege'Ven
(voor fijnspar wordt openlijk gezegd. dat voor de export geen maatregelen in die richting worden ondernomen; over Oostenrijkse den wordt
daarbij zelfs niet gerept). Invoer van Corsicaans dennenzaad uit Corsica
blijft bezwaren opleveren, daar steeds weer wordt vermoed, dat menging
met zaad van elders plaats vindt. De beste waarborg heeft men immers
bij oogst van onze eigen inlandse: selectie-hossen van deze houtsoort.

Enige oogst uit deze enkele opstanden is echter niet te verwachten.
Voor alle dennensoorten blijven de moeilijkheden van mogelijke oogst
dus bestaan. maar ook. wat de herkomst betreft van Oostenrijkse- en
Corsicaanse den in het buitenland. blijven de risico's van de import groot.
omdat we zo weinig zekerheid hebben, dat we bepaalde herkomsten
krijgen en nog zo weinig ervan weten wat het beste is voor ons land.
Gelukkig groeit hier het verlangen de lligra-vormen intensiever in ons

bosonderzoek te betrekken en wint het inzicht ook in het buitenland veld.
dat herkomstgaranties van doorslaggevende betekenis zijn. zowel voor

de bossen als voor de exportbelangen van het land van herkomst zelf.
De oogstverwachting van de genoemde drie dennensoorten voor het
komende jaar is een weinig beter. Het is te hopen. dat dit nog wat mee
zal vallen.
Van douglas werd een vrij goede oogst verwacht. Daar een beaor...

deling van de herkomstwaarde der opstanden naar het uiterlijk sedert
kort mogelijk is. werden de bekend gemaakte maatregelen, ten behoeve
van een naar de opstanden gescheiden winning. met Uitschakeling van

afgekeurde opstanden, op de 'belangrijkste winningsplaatsen uitgevoerd.
Er is een behoorlijke hoeveelheid kegels geplul<t. Toch is er nog op
veel plaatsen niet geplukt, wat met meer moeite en ook zakelijker instelling van vele eigenaren geoogst had kunnen worden. Het inzicht. dat
dit valt te betreuren. wint echter gelukkig veld. Daar de oogst in het
westen van de Verenigde Staten slecht is. was een totale binnenlandse

oogst dubbel welkom geweest.
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Ook de Japanse lariks draagt dit jaar !bij uitzondering middelmatig
tot vrij goed. Het is zaak deze oogst hinnen te halen, liefst gescheiden
naar opstanden, opdat ook hier straks een beoordeling mogelijk zij, daar
er ongetwijfeld kwaliteitsverschillen worden aangetroffen. Een inlandse
oogst is zeer belangrijk, daar Japan altijd maar wat zendt; soms oud
zaad van dubieuse kwaliteit en onbekende herkomst en altijd met een
abnormaal lage kiemkracht. Ook nu is daar weer alleen oude oogst verkrijgbaar, zodat we die feitelijk niet moeten kopen, maar alle krachten
moeten inspannen de eigen oogst binnen te halen.
Tenslotte is er een behoorlijk fijnsparoogst te verwachten. Bij de stijgende vraag naar fijnspar voor bebossing, kerstbomen en export, is ook
hier winning in ons land zeer aan te bevelen, temeer daar van buitenlandse herkomsten, geschikt voor onze bossen practisch nog niets bekend is.
Van berk en -elzen is de oogstverwachting nu weer goed, van witte
els iets minder dan van zwarte. De herkenoogst is voorbij. die van els
valt in november.

Del beuk draagt vrij -goed. De eerste beukenaten vallen reeds. De
Amerikaanse eik stelt in zaadopbrengst te leur, maar van inlandse eik is

wd iets te winnen, ofschoon slechts weinig ,bomen goed dragen. De berichten uit ,het noorden en westen, waar het belang van de oogst in
verband met de kwaliteit kan worden uitgeschakeld, zijn beter dan die
uit 'het zuiden. De totaleaanbevelingswaardige oogst is derhalve slechts
middelmatig en :begint dit jaar naar schatting half oktober.
Ten hehoeve van deze laatste drie houtsoorten is, zoals bekend werd
gemaakt, een mogelijkheid tot keuring ingesteld, in verband met de exportbelangen naar Duitsland (de desbetreffende wet "Gesetz über forstHches Saat- und Pflanzgut" gaat geleidelijk voor zaad en planten in;
er werd op I september 1958 ingesteld de "Deutsche Kontrollvereinigung
für forstliches Saat- und Pflanzgut"). Deze keuring, die veel voorbereiding vereist, is dit jaar als een eerste proef te beschouwen. Goede
medewerking voor volgende oogstjaren is wel zeer gewenst. Zoals bij
alle houtsoorten is ook hier een goede herkomst van het allergrootste
belang.
Staatsbosbeheer, Utrecht, 1 oktober 1958.
UITWISSELING BOSBOUWERS
Van de Voorzitter van de Kring Herzogturn Lauenburg van de "Europa~Unjon
Deutschland" in Schwarzenbeck bereikte mij het voorstel om te geraken tot uitwisseling
van ongeveer acht bosbouwers. De bedoeling daarvan is om bosbouwkundige vraag·
stukken onder1ing te bespreken aan de hand van excursies en van gedachten te wisselen
over het Europese federalisme.
Daartoe is in Schwarzenbeck-Ratzeburg in Holstein de ontvangst van een Nederlandse groep voorbereId. Men denkt over een 4- of 5-daags verblijf in Holstein waarna
later een tegenbezoek naar Nederland zou volgen. De reiskosten van Nederland naar
Duitsland zullen door de deelnemers zelf moeten worden gedragen, overigens genieten
zij bIJ hun gastheer volkomen gastvrijheid, zodat daaraan geen kosten zijn verbongen.
De bedoeling is, dat de Nederlandse deelnemers te zijner tijd op hun beurt een Duitse
gast zunen ontvangen, onder dezelfde voorwaarden.
Ik zou het op prijs stenen, indien bosbezitters of beheerders. die aan deze uitwisseling
wensen deel te nemen, mij daarvan mededeling zouden willen doen. waarna ik gaarne
het nodige contact met genoemde voorzitter zal verzorgen.
Ir. F. W. Malseh, directeur van het Staatsbosbeheer, Museumlaan 2. Utrecht.

