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gel ijk van de Noordzee. Ook het grenenhout dat uit de
haven van Riga wordt uitgevoerd is voor

9/ 10

afkomstig va n

de Midden-Europeesche Pinus. Tusschen Weichsel en Lad egarneer ga at de Midden-Europeesche grove de n langza merhand over in de Noord-Europ eesch e soort met korte r ver takk ing. rechter sta m en beter kernvorming.

B. S.
INTERNATIONAAL BOSCHCULTUUR-CONGRES
TE STOCKHOLM.

In October 1928 zal een internationaal boschcultuur-congres te Stockholm g ehouden worden . met vooraf een inspectie-

toer in Zuid- en M idden-Zweden en erna een in NoordZweden.
UITGAVEN VAN DE ZW ITSERSCHE
BOSCHBO UWVEREENIG ING.
N aar aanleiding va n de jaarve rgaderi ng der Z w itsersche

Boschbo uwvereeniging te N euenburg [Ne ufchätel], wo rdt een
overzicht gegeven va n de voornaamste ver hande ling en die

van deze vereeniging zijn uitgegaan. te beginnen bij 1843.
Het zijn er bijna 200. (Schweiz. Zeitschr. f. d. F orstwesen,
December 1927).
de K.
FORST W ISSE N SCH A FT LICH ES C E N T RA LBLAT T .
Decemb er 1927.
Llntersuchunq en über d as T ennensterben, (Sc hil/SZ.) van
Prof. Dr. E. Wiedemann.
Het Saksische boschbouwproefstation heeft uitgebreide onderzoekingen gedaan om den aard der zilver dennenziekte te
Jeeren kennen .

H et is een ziekte. die sedert 1886 in Saksen en omligg<:nde
landen veel schade deed en zich steeds verder uitbreidde. D e
dennen sterven deels zeer snel af, andere blijven nog eenige
tientallen van jaren in leven. Van onderen af sterven de tak-

ken . de lengtegroei houdt op. De schrijver spreekt zeer typisch
van vorming van een " Storchennest". Tegelijkertijd houdt de
diktegroei van den stam op.
Het optreden der ziekt e schijnt met de droogte in verband
te st aan. Het eerst worden dan de ± 25-jarige en oudere
stammen aangetast. later ook het heel jonge hout en zelfs
jonge kulturen .
Secundair treden dan schorskevers en honingzwam op"
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H e t heftig en algemeen optreden der ziekte moet geweten
wo rden aan de spa rren wollu is. In het alge mee n staa t men
vrij pessimis tisch tegenover de ziekte. D e zieke hoornen gaa n.
ze lfs al sterven ze niet spoedig af, in groeikraoht sterk achteruit en komen er slechts hoogst zelde n weer boveno p.
Steeds jonger hout wordt aangetast. zoodat aan plant of natuurlijke verjonqinq van deze houtsoort gewaagd is. In Sa ksen heeft men er da n ook al voor een goed deel va n a fgezie n.
N a iO -jarig e waa rne ming heeft men de zie kte no g ni e t
zie n a fnemen, integendeel. ze is erger geworden en ze heeft
sterk om zich heen gegrepen. Ook in Zwitserland doet ze
veel kwaad . Werkelijk afdoende, practisch uitvoerbare weermiddelen 'kent men niet. Nog in 1898 verkondigde G ayer :
wanneer de zilverspar eenmaal het gevaar van bevriezen en
beschadigen door wild in de jeugd te boven is, dan loopt hij
ve rder wein ig gevaar meer.
T egenwoo rdig zou men moeten zeggen: ..da t er geen
houtsoo rt is, waarvan de kultuur meer gevaar voo r mislukking op levert." O nder de literatuuropgave aan het eind van
het a rtikel treffen we 14 geschrifte n en a rtikelen aan. die het
"T a nnen sterb en" behandelen. D e oudste zijn r eeds va n 1843.

DE K.
SILVA. Januari 1928.

W itzgall. St andfest igk eit und H öh en wachstum.
Vele boschbou wers zijn van mee ni ng. dat door ee n dichten
stand sparren elkaar opjagen. en de dunninge n pas moeten
plaats hebben , a ls d e boomen een gewenschte len g te bereik t
heb ben .
Nu is het inde rdaad ee n feit. dat v rijstaande sparren niet
met dezelfde energie in de len gte groeien als in een opstand
gro eiend e exemplaren.
M aar het ges loten opgroeien in een gelijkjarigen opstand
is feiteli jk te vergelijke n me t geleidelijk o ps noeien , en het is
bekend, dat na " kunstma tig" snoeien klein ere jaa rsch euten ontwikkeld w o rden. H ierin ligt d us een tegen spraak. In deze
ric hting ka n ee n gunstige invloed van een dichte stand niet
gezocht worden, hij zal zelfs o ngunstig we rken, omda t door
hem belangri jke organen aan de hoornen o ntno men worden .
W erkelijk tr eed t dan ook vaak ee n o pho ude n va n den len qt egroei plotseling op, niettegenstaande de meest typische dichte
sta nd .
Witzgall meent, dat men beschutti ng voor den wind als
oorzaak voor ee n grootere len q te-aanwa s moet aannemen.
W aarom groeit ee n klimplant, b .v. een klimboon, <enige

- -- - - -
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met ers in een jaa r in de lengte? Omdat de plant geen mate riaal

voor stevigheid hoeft te qebrutken , deze vind t zij in de
boonstokken.
Men zou dus ook de groei-energie van een boom in twee
componenten kunnen splitsen. nl. vermeerdering va n le ngte
en vermeerdering van stevigheid. Een boom moet ook materiaal
besteden aan zijn stevigheid en wel naar verhoudi ng meer,
naarmate hij meer aa n den invloed van den wind is blootgesteld. Dus moet een vrijstaande boom meer bouwstoffen

voor zijn stevigheid gebruiken ten koste van zijn lengte en
kan een boom in een opstand mee r energ ie aan de n leng tegroei geven. wat ec hter gepaard gaat met verminderde

"Standfestigkeit" .
De schrijver wijst er nog op. dat het mogelijk zou zijn

om deze hypothese experimenteel te toetsen.
v . V.

SKOGEN. (Zweedsch Boschhouwtijdschrift) .
Januari 1928.
D e berk.
De hout veste r Georg. A. N ordfors geeft een lezenswaardig
artikel over: " De berk in het hedendaagsche boschbeheer".
Hij hegint met de mededeeling dat 13000 jaar geleden toen
in Zweden het landi js was weggesmolten in Zuid-Zweden
de eerste bossc hen ontstonde n en de glasbe rk (zachte berk .
Betula pubesce ns) en de esp het bosch vormden dat zich
langzamerhand naar het noord en uitb reidde.
De masurberk (ruwe berk, BetuIa ve rrucosa) werd eerst in
een latere periode waarge nomen. Hoewel de Pl nus silves tris
in later jaren de o verhee rschend e boomsoort we rd. heeft
toch de glasberk (B. pu bescens) in de boschhistorie va n

Noord-Europa een belangrijk rol gespeeld. 6500 jaa r vóór
o nze tijdrekening kwam de berk in Z uid- Zweden voo r. en

ongeveer 1000 jaa r lat er op de F jä llen (hoogvlakte n) va n
Lapland.
Van de berekende kubiekmassa der bosschen in N oordZweden bedraagt het aandeel van de berk 'I, deel. Kruisinge n
van beide soorten berk bemoeilijken dikwijls een juiste onderscheid ing.
De ruige berk heeft de meeste groeikracht en komt in
de zwaarste afmetingen voor, hij wordt gebruikt in de meubelindustrie en heeft een ietwat hoogere waarde voor brandhout dan de zachte berk. In schralen zandgrond zal de ruige
berk de andere soort onderdrukken.
De zachte berk eischt iets meer vocht in den grond en
stel t iets hooger etschen om tot een zwaren boom op te
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groeien, maar toch heeft deze soort een groot aanpassings-

vermogen want de zachte berk groeit nog op de droge
steriele gronden van het hoogste noorden.

Het hout van de zachte berk is rechtdradig. laat zich gemakkelijk kloven en is geschikt voor het maken van lucifers.
De moderne inzichten in boschbouw die grooter menging
met loofboomen voorstaan. hebben een dieper beteekenis
dan alleen een grooter navraag naar loofhout. In onze bos-

schen is de berk van groote beteekenis als middel om tot
beter boschontwikkeling te komen. Men moet de economische en de biologische beteekenis van den berk weten te
scheiden.
Op niet voldoende drooggelegde moerasgrond ziet men
dikwijls aan de slootkanten de berk opschieten. Afgezien van
de humusvormende waarde van zulk een opslag. draagt deze
bij tot een verdere drooglegging door de verdamping in de
bladeren. Professor Lundbergs leerboek over drooglegging
van het bosch geeft aan dat de verdamping door groeiende
berken ongeveer 8 maal grooter is dan van naaldhout.
Tot zoover de houtvester Nerdfors. Wanneer wij de
ervaring omtrent berken in onze Nederlandsche bosschen
raadplegen komen wij tot ongeveer dezelfde beschouwingen.
alleen is de biologische en humusvormende waarde van de
berk in Nederland minder belangrijk omdat in ons klimaat
meer soorten loofhout ter beschikking staan die sneller tot
het doel voeren, o.a. Alnus Incaria. Prunus serotina, Onereus
rubra, tamme kastanje. Robinia pseudacacîa enz.

Voor ons klimaat laat de berkenkroon te veel licht door
om in het bosch grondverzuring te voorkomen. De zon brandt
op onze breedtegraad sterker dan in het Noorden.

Wanneer wij de berken op onze zandgronden nagaan dan
vinden wij op de laaggelegen gronden van Overijsel en Gelderland in hoofdzaak de zachte berk die daar tot zaaghoutzwaarte kan opgroeien. Op de Veluwe en andere hooggelegen gronden overheerscht de scherpe berk. maar toch komen
overal beide soorten voor en dit is ook in Zweden het geval.
In Nederland zal men zware berken geschikt voor meubel.
of lucifersfabricage alleen op vochtig gelegen zandgronden
kunnen groot brengen en voor dit doel moeten wij de BetuIa
pubeseens uitplanten.

Het tijdschrift vermeldt onder haar mededeelingen dat op
de vergadering der boschbouwvereeniging in December 2
afgevaardigden zijn gekozen voor de a.s, viering van het
'10-jarig jubileum van de Ned. Heidemaatschappij. Het zijn
T. Aminoff. chef de bureau en E. Lundh, houtvester. In
October zal men in Zweden het eeuwfeest vieren van het

hooger bosch bouwkundig onderwijs en tegelijkertijd het 25-jarig
jubileum van de boschbouwvereeniging.

B. S.
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BULLETIN DELASOCIÉTÉ CENTRA LE PORESTIÈRE
DE BELGIQUE.
December 1927.
D elevoy. geeft een overzicht over de voortgezette proeven
in den proeftuin te Groenendael ter bestrijding van de "damping off"-ziekte - het gedurende den eersten zomer plotseling
afsterven van zaailingen van naaldhoutsoorten over een oppervlakte van soms meerdere c.M2:S bijeen - in de kweekenjen.
De proeven werden genomen met zaailingen van fijnspar.

Douqlas, Iaricio, grove den en [apansche larik s door Je. beschutting van de zaailingen met rietmatten. 2e. bemesting met

stal- en kunstmes t. afzonderlijk of gemengd. 3e . bedekking
van het zaaibed met houtzaagse!. wit zand. fijne aarde of
humus. alles ter dikt e van '/, c.M. en 4e . behandeling van
den bodem 12 dag en vóór de bezaaiing. of ± 14 dagen na
het opkomen der kiemplanten. met per M '. 3 liter van verschillende an tiseptica als lysol (I'100 en 5'100) formol (2' /oO)
kope rsulfaat (2'/00) kaliumpe rma nga naat (I ' /,Q).
D e resultaten va n deze proeven blijken over het alge mee n
nog niet zeer positief te zijn. waartoe ook de weersgesteld-

heid - de proef loopt ove r 1926 - wel veel zal hebb en
bijgedragen (koud. nat voorjaar). U it den aard der zaak ga f
de beschutting v.n.l. gunstige resultaten bij de n Douqlas, voor
de andere soorten is deze niet noodig of werkt vaak ongu nstig: behande ling met antiseptica na het op komen der
zade n werkte bijna steeds schadelijk: vóór het zaaie n we rde n
v.n.l. gunstige resultaten verkregen met formol, kaliumper man gan aa t .en kopersulfaat: bedekking met houtzaag sel en
wit zand werkten over het algemeen gunstig. De eindco nclusie
is dat o pnieuw pro even moet en worden geno men me t het
gebruik va n fo rmol. kaliumpe rmanga naaten kopersulfaat toe te
diene n vóór het zaaien en op gronden al/een bemest met kunst-

mest en na he t zaaien afgedekt met houtzaag sel. O pmer kelijk
is nog dat de verspeende 2-jarige plant en uit de zaaibedden .
die een vorig jaar met de 3 hierbo ven genoemde antiseptica

behandeld waren. ook het 2e jaar aanmerkelijk beter gegroeid
waren (25-50'10 hooger gewicht) dan de niet-beha ndelde .
Nader zal moete n worden nagegaan of dit gunstige resultaat
aa n een soort nawerking moet worden toegeschreven.
N . toont nog weer eens met versc hillende voorbeelden
aan. hoe groote schade het konijn in het algemeen doet aan
den Belgischen boschbouw.
Hij begrijpt niet . dat de boschraad hier niet ha rder tegen
opkomt en trekt hieruit de conclu sie dat hieri n nog te veel
jagers zitten. die het niettegenstaande alles nog steeds voor het
konijn opnemen.

Verschillende loof houtbosschen in verschillende streken va n
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het land tijdens den oo rioq geveld en waarop een prachtige
natuurlijke verjonging van eiken was opgeslagen. - onmiddellijk na den oorlog waren de konijnen zoo goed als opgeruimd - zijn later. toen dit schadelijke gedierte zich weer
begon te vermeerderen. ab soluut kaalgevreten en afgeknaagd.
zoodat ze ten slo tte met groote kosten moesten worden a f-

beind en in naaldhout omgezet. Op al deze
reinen treedt dan tegelijkertijd een geweldige varengroei
welke verwildering de kosten van bebossching - ook
naaldhoutsoorten ...... zeer verhoogt. De varens bevatten

terop.
met
n.1.

veel k iezel en worden daarom door de ko nijnen niet gegeten.

Hierbij komt nog dat het konijn hazen en fatsanten op de
vlucht drijft en dus eigenlijk het jacht terrein slechter maakt .
De Sta at heeft een comm issie benoemd om na te ga an .
welke maatregelen kunnen worden genomen, om het voortbrengend vermogen van den bodem te verhoogen. Schrijver
meent dat, indien men begon met het uitroeien der konijnen.

de opbreng st van de Belgisch e gronden plot seling zóó sterk
zou worden verhoogd . dat deze maatregel meer effect zou

opleve ren dan eenig a nder te bestudeeren of voor te stellen
middel.
H ij eindigt met den wensch dat het konijn in België zeer spoedig
als schadelijk wild worde erkend dat men met alle mogelijke
middelen en ten allen tijde kan opruimen en uitroeien.

N. J. Crahay. schrijft over den fijnspar die over het algemeen in de Famenne - het weinig vruchtbare kalk landschap in de Be lgische provincies Luxemburg

en N amen

- niet zoo goed op zijn pla ats is als de Pinus silvestris
(ook Oostenrijker en lar icio geven hier op deze gronden
uitstekende resultaten. vooral ook als voorculturen om er
later loofhout onder te brengen. - G. H .) maar toch soms
ook nog met vrij veel succes wordt aangeplant .

Ten slotte komen in dil nummer voor de ledenlijst en de
inhoud 1927.

G. H.

