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ReÉeraten
Zeitschrlft für Forst .. und Jagdwesen.,
Februar 1931.
Prof. Dr. H. Ei d m,a n n, H a'n n. Müilden: Die Flugzeugbe3täubung
der Forstschädlingc und ihre Organisation im Lichte ncuzcitlichcr Er..
fahrung und Forschung. (Vervolg van ,het artikel in het Januari~nummer
van het Zeitschrift).
Het weer speelt een bijzondere rol, speelaal zijn windsterkte en regen
van grooten invloed op 'het resultaat van de bestuiving. De ontwikkeli~g
van de giftstofWolk en haar neerkomen in de kroonruimte is in hO,cge
mate afhankelijk van windsnelheid en richting, terwijl sterke regens direct
na de bestuiving het practisch, nut tot -nihil kunnen terugbrengen; dit
.
.
laatste geldt meer voor ·arseen .., dan voor contactvergiften.
. Het beste bestu!ft men 's mor'gens vroeg en 's avonds. De controle
aarigaànde de bestuiving kan geschJeden vanaf een hoog punt. het beste
echter vanuit het vliegtuig dQor eèn::afwnderlijke waarnemer.
Men ~eeft thans methoden. die in cIjfers .het resultaat aangeven. De
bepaling der dichtheid van populatie vóór de bestuiving" verminderd met
die na de bestuiving, geeft de vermindering Han, welke minstens 95 %
moet bedragên.
'
"
Men 'stelt thans -de' dichtheid van populatie vast door een indirecte
methoae en wel ,door de meting' van de hoeveelheid, excrementen. Dit kan
op verschillende wijzen geschieden. Schrijver 'construeerde een çenvoudig
apparaat. dat in staat stelt de hoeveelheid gevallen mest per uur op een
bepaald oppervlak te bepalen; het ware nog te volmaken, door automa...
tische weging of meting'-- vaIl' de mest.
Aangezien de hoeveelheid mest in directe verhouding staat tot de dicht...
held van populatie. Js de laatste uit de eerste te berekenen.
De meting van de mest geeft niet het volkomen juiste beeld. daar
sommige rupsen o;a. spamier)' na 'bestuiving met arseenpraeparaat hun
vreterij tijdelijk nalaten· of verminderep., om daarna opnieuw te beginnen.
In dat geval zou de vermindering aan mest doen denken, dat de .plaag
ten einde liep, terwijl ,dan zou blijkên, dat men bedrogen uitkwam.
In: zoo'n geval kan alleen de vergelijking met onbestoven controle...
vlakten den 'juisten toestand aangeven ..
Verder is de hoeveelheid mest afhankelijk van het weer i ook hier
kunnen de contrölevlakten aantoonen of vermindering' aan mest al dan
niet uit weersomstandigheden voortvloeide.
De kosten der' bestuiving bedragen 'met vliegtuig per hectare onge~
veer 70 Mark; met motorverstuiver 40-50 Mark.
·'Bé'stuiving- met den motorverstuiver.
Men is begonnen daarvan zeer den lof te zingen. Echter is gebleken,
dat juist 'de kroonruimte een metereologische' scheidingslaag vormt met
cer:t sterke temperatuurs.- en vochtigheidswisseling. waardoor de nood~
zakelijke verdeling van het vergift in het gedrang komt.
'In ieder geval is gewenscht kleine. gemakkelijk wendbare verstuivers
te gebrUiken, dáar reeds is gebleken. dat de bestaande graote apparaten,
in het ~osch bezwaren opleveren voor de verplaatsing. Met motorverstui ..
ver zijn per' dag ,12----f5 há te bestuiven; met een vliegtuig 80 ha. [n
het algemeen kan Jnen zeggen, dat terreinen van grooter oppervlak dan
100 hectaren het beste met een' vliegtuig zijn t<. ,behandelen.
.
, ~rof.' Dr. A. Den 9 Ier: Die' flnsichten èlncr forstlichen Pflanzen ..
zlÏChtitng. . , .
.'
[n SUva hebben Dr:. G. F'i s c h-e r en Prof: Bus s e een pleidooi
gehouden, voor veredeling Van boschplanten gelijk dat in land~ en tuin...
bouw plaats vindt. -Maar Den 9 Ier zegt: bij den boschbouw is het
een geheel andere zaak; immers van de' veIe individuen, die we zaaien
I

.

'

,

'
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of planten, blijft maar een .klcin':getal over äls eindopstand en wij hebben
het door doelmatige dunning voldoende in de hand"- om te zorgen, dat
dàt de beste zijn. Hij gaat zelfs nog verder door te zeggen. dat de indi.·
viduen van den eindopstand in aanleg Il;iet· noodzakelijk tot de besten
behoeven te behooren;- want wij kunnen op' de gewenschte eigenschap
(bIJv. takvrijheid) door verpleging 'voldoende invloed uitoefenen.
De voorstanders zeggen: bij veredeld plantgoed behoeven minder plan...
ten gebruikt te worden, maar .n eng 1e r voert daartegen aan, dat de
takreiniging minder en de bodemverwildering erger zal zijn.
Een verder bezwaar is, dat door veredeling, of door nîutatie ontstane
soorten in land... en tuinbouw zich soms slechts ,kunnen handhàven door
kunstmatige beschermings~ en hulpmiddelen. opdat ze niet zullen, ver~
dwijnen.
.
Bus s e zegt: wij eischen verhoogden groei en beteren vorm. Den ij.Ier antwoordt daarop. dat in den strijd' om het 'bestaan In de vrije
natuur de groeikrachtigste stam overwint. Een natuurlIjke teeltkeuze.
zooàls die in het bosch plaats heeft, vindt men in land.. en tuinbouw
niet, ook al omdat men daar met kortlevende gewassen werkt.
In het algemeen zal gedurende, het lange opstandsleven gelegenheid
genoeg zijn om slecht gevormde individuen te verwijderen. In de dun~
ning hebben wij een manier tot verbetering onzer opstanden. gelijk er
in den land~ en tuinbouw in de verste verte niet bestaat. En door de
áunning zullen wij aan degenen, die na ons komen: opstanden overgeven
met een beteren aanleg. omdat we steeds hebben gewerkt -.Q1? het behoud
van de allerbeste individuen.
'
. Teeltkeuze om te geraken tot ziektevrije exemplaren is zeer zeker van
veel belang i men denke zich deze mogelijkheid ten aanzien van dennenschot. Dit laatste blIjft echter een uiterst moeilijke zaak. waarin Den gIer nog geen uitkomst ziet, hoewel hij er zich reeds verscheidene jaren
mee bezig houdt.
- .
Prof. Dr. Van s e I 0 w ~ G i e s sen: Die. Kiefemnaturverjüngung in
der Oberför:sterei- Uetze.
'
De den wordt in deze houtvesterij natuurlijk -verjongd en wel door het
maken van "10--50 meter breede kaalslagen langs de Noord- of Oostzijde;
er had ook één kaalslag aan de Noord·West-zJjde plaats, maar uit deze
enkele wil schrijver geen conclusies trekken', zoodat. die verder buiten
beschouwing kan blijven.
Op den kaalslag worden de boschbessen, mos, Alra en andere grassen
verwijderd ,door afgifte aan de bevolking of door balken te maken; de
den moet zich dus op mineralen grond' aanzaaien; volgens de"n'·'plaatselijken beheerder doet hij dit zeer goed en kiemt hij niet, zoodra .er eenigë
humus wordt achtergelaten.
Behalve op kaalslag werd ook onder scherm verjongd door ± 120
boomen per ha" te laten staan; deze worden na 5 of ,6 jaar in eens ver..
wljderd.
.
De bodem in Uetze is diluviaal, een' <weinig leemhoudend zand met
voldoende vochtigheid, kalkarm, geneigd tot vorming van· turf.
Van s e l' 0 wonderzocht op 10kaalslagen het aantal zaaidennen per
m~ uit de jaren 1927-1930 ,en vond op die oppervlakte 3. "2 tot 9. 3
planten, wat alleszins voldoende is voor opstandsvorming. Tevens bleek
hem, dat de den elk jaar fructificeerde en er steeds voldoende zaad aan~
wezlg was voor een nieuwe generatie. Van de in het eerste voorjaar
ontkiemde zaden, die gemiddeld ten getale van 30 per m2 aanwezig zijn.
verdwijnt 89 % door verdroging. onvoldoende bedekking van het zaad
enz. De rest. 3,3 planten per m2 , bleef voorzoover de waarnemingen in
die 4 jaren gingen, in stand, terwijl jaarlijks nog zaden bIJVielen, die ook
weer planten gaven, ziJ het ook in mindere mate dan in het eerste jaar.
Reeds werd vermeld, dat men ook natuurlijke bezaaiing onder scherm
toepaste, speciaal wanneer men de den wilde mengen met beuk; ook cUt
gelukte goed; na 4 jaren waren per m2 aanwezig 4.5 planten. Weliswaar
verdwenen in het eerste jaar meer planten, dan op den kaalslag, maar
daar stond tegenover, dat de bodem onder scherm minder. diçhtsloeg' en
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'minder met onkruid -overgroeid werd, ';'aardoor van in volgende jaren
·komende bezaaiing, meer behouden bleef. Bij kaalslag langs den Noord~
rand vond men
op de eerste 6 m 5.6 planten per m2

. op de strook 6-15 m 7,7 planten per m2
op de strook 15.,....--48 m 6.7 planten per m2
Bij kaalslag langs den' Oastrand waren deze getallen, resp. 5,i. 4.4
e,n 4.0.',··
.
"
Als verklaring hiervoór geeft schriJver., de 'onvoldoende hoeveelheid Hcht
in de' 6 met~rstrook langs den Noordrand, terWijl langs den Gostrand
gedurende den .geheelen voormiddag volop licht en warmte ontvangen
wordt....

. .

De vraag hoever dennen zaad vliegt om nog een volle bezaaiing te
kriJgen, kan schijver niet beant~Qorden. [n UeJze 55 de gretJs daarvoor
bij i8 m breedte van den opstandsrand nog niet bereikt.
B.

Tharandter Forstl"Îches

Jahrbu,ch.

83. Band.. Heft 7 en 8.
- Eine Studie übcr die 1nhaltsermittlung oon Probestämmen von Prof..
Dr. Gchrhardt.
Een tweetal proefvlakten in een 77~jarigen sparrenopstand. die opgezet
waren om het verschil in dunningsgraad na te gaan doch die door ver~
loren gaan van alle gegevens en door dezelfde behandeUng gedurende
de laatste jaren niet meer aan het gestelde doel bearltwoordden werden
door schrijver aangehouden om de opb!engst ,na te gaan. Door gebruik ..
maken van verschillende methoden, werd getracht vast te stellen welke
benaderingsmethode bij het meten van oudere opstanden van spar de:
beste resultaten geeft.
Bij de sectiemeting ook met de meest nauwkeurige fonnule komt
Ge h r har d tevenals Kun z e tot de conclusie dat de bepali~g van
de massa bij spar en groveden niet voldoende "juist uit te voeren is. om
het vonngetal tot in de derde decimaal nauwkeurig te' kunnen vast..
stellen.- De niet precies horizontale z,aagsnede" de ongelijkheid van de
bast, de verdikking bIJ de takkransen. de fouten bij het klemmen, de
afwijking van dê doorsnede van den cirkelvorm, enz. zijn factoren.
die niet alle in de formule in rekening kunnen worden gebracht. Schrijver
mee_nt. dan ook. dat bij de opname van oudere opstanden tevoren goed
zal moeten·' worden overwogen of de meerdere kosten van nauwkeurige
metingen boven die van meer eenvoudige benaderingsmethoden gerecht~
vaardigd zijn.
.
.
Holzpreisbeuiegung in den sächsischen StaBtsforsten 1931.
. Eenige tabçllen en grafieken geven een duidelijk ovcr~icht van het
verloop van de houtprijzen in Saksen, De daling van de prijzen heeft zich
vanaf einde J929 ook in 1931 voortgezet.
Die Florentypen des Erzgebirges und Vogt/andes und ihrc Bezichungen
zum Wachstum der Pichtenbestände. van Dr. 'M. Merz,
'In,een groot aantal opstanden in het Ertsgebergte en Vogtland werden
pn;lefvlakten opgenomen. Op iedere vlakte werden 20 veldjes van· 1 m2
onderzocht en van ieder alle voorkomende ,plante;t' aangegeven met de
mate van grondbedekking,
Van iedere proefvlakte werd door bepalet;t van de leeftijden de ge....
middelde hoogte de groeiplaatsboniteit volgens K u.n ze ... S c h w a P'"
p ach vastgesteld,
De hoofdtypen. die in. oudere opstanden kunnen worden vastgesteld
zijn het Oxalis - het- Myrtillus.-, en het Calluna - of Cetrariatype. Hler~
tusschen laten zich een aantal overgangsvormen tot subtypen samen ..
vatten; .
' ,;., t ...
De typen onderscheiden zich· door hun gemlddèlde' groeiplaatsboniteit.
echter schijnt de groeI van den sP!lr sterker door" 'klimaatsfactoren bein..

I
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vloed te worden ,dan die der bodemvegetatie. \lIooral In het hier onder..
zochte bergland' o~tstonden daardoor verschillen. Schrijver meent dan
ook, dat er een verband bestaat tusschen het floratype én den groei van

de houtsoort echte.r met een mogelijken invloed op dezen groei door het
klimaat. zoodat het noodig is bepáalde groeigebieden te onderscheiden:
Die Wälder in den Quellgebiefeil des Ganges t.md der Plan za ihrer
Beregelten Bewirfschaftung von Prof. Dr. Ing. F. Hes k e.' ." '
Prof.' Hes k e geeft in een uitgebreide studie een overzicht van een
inrichting van eeri blijvend boschbedrijf in de gebergtebosschen van de
West Himalaya. Niet alleen bedrijfstechnische doch ook geschiedkundige

mededeelingen geven een inzicht in den voortgang van het
bosehbedrijf in dit gebied.

geregeJd~

,

S.

Schweizerische Zeitschrift tür Forstwesen.
Febru.r 1933.
Dänische lfnd Schwdzerische Buchen von H. B u r 9 ~ r. (Boschbouw~
proefstation) .
De invloed van de afkomst van het zaad op vorm, groei enz. der hout·
soorten is, was betreft de pijnboomen, den spar en den lork nauwkeurIg
nagegaan (V i lm Ö ri n~ KienU z, Ci es 1 a r, En 9 I cr, .S c,h b t·
te, 0 p per man n e.a.,) maar van de loofhoutsoorten is men minder
goed op, de, hOOlii,tc, hoewel ook hiervan ge,gevens niet ontbreken. Het
jaar 1909 wàs voor bijna hét geheeIe verbreidingsgebied van den beuk
.
een zaadjaar. . J .
De heeren ,Op per th a n n en' Eng 1e r wisseldén beukenzaad, . én
planten uit Denemarken en Zwitserland tegen elkander uit.
Vooral in de, jongste 'jaren liepen de Zwltsersche beuke~ ongeveer acht
dagen eerder uit dáIi de Deensche. Later, toen de planten 20 laat Waren,
werd h.et verschil m~nder, maar het bedroeg toch nog eenige dagen.
Vooral in de jonge jaren vormden de Zwitsersçhe beuken meer St. .Jans~
loten dan de Deensehe. Later werd' ook hier weer het verschil minder. .
Dè herfstkleuring van het blad trad bij beide groepen tegelijkertijd in.
. . . . .'
.
soms biJ de .~witsersi::he beuken iets later.
Wat den bladafval betreft, zoo lieten Zwitsersche en Deensche beuken
hun ,blad aanvankellJk niet eerder vallen dan in het voorjaar. Op latèreri
leeftijd echter, 23 jaar. lieten de Zwitsersche beuken bijna al hun blad
tijdens den herfst los, de Deensch~ .hielden het tot het voorjaar vast. Dit
is vari belang met net oog op sneeuwdruk.
.
""'t'; r.·
De lengte- der Zwitserschc beuken bedroeg op 3.jarigén leeftijd 3G-33
cm. die der Deensche beuken 17-24 cm. Drie jaar later waren die maten
52-71 en 3~9 cm. . .
.
•
Toen ze 12 jaar waren, was de lengte der Zwitsersché beuken :l:::: .3' m,
die der Deensche 1.50 ni en in:' 1932 op 23~jarîgen leeftijd 8,30 m en 4.30 m.
,BIj het uitplanten van 8 veldjes op 60 X. 70 cm'. ~leek er reeds: spoèdig
verschil in den v9rm der stammeri; In 1923, vormden de slecht gevoriilde
stammen ,bIj de Zwitsersche beuken 18. 27. 4j en 41'0/0 er bij de DeenSche
63, 28. 33 en 2? % ver h~t totaal aantal ~tammen.
De mooi gevormde stammen i.n deze beplantingen vormden. bij de
Zwitsersche beuken 40, 27,. 15 eri 20 % eri bij ae Deensehe' beuken 7, 20;
17 eri 27 % van hét -totaal aantal.
.
.','
.
Hier was dus niet het land van herkomst van invloed, maar de vorm
der nioederboomen:
"
de .K.
Te c to na.'
Deel XXV, .fl. 12, Dec. 1932.·

....

Dit nummer begint, .met een In Memoriam met portret van Dr. J.
Val c ken ier Su rin g a r, oud ..hooglee~aar aan· de landbouwhooge~
school 'te Wageningen. ,.
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In het artikellnlandsche gemeenten en boschbeheer in de buitengewesten
waarschuwt C. H. Jap i n 9 tegen te ver gaande o~erdracht .van rechten
over de bossdien aan ,de Inlanqsche reditsgemeenschappen. Volgens
schrijver dienen de bosschen (boschreserves). waarvan de voordeelen,
zoowet direkte als indir~kte. meer. de algemeenheid ten goede komen en
waarvoor alleen het Ç10uvernement zich de rioodige ~itgaven voor de
instandhouding en ~ z.oo mogelijk verbetering zal' willen getroosten, onder
beheer van het bo~chwezen te blijven. Daarnaast kunnefl aan de marga's
(Inlandsche rechtsgcJ;1leenscÀappen) die bossche!) geIate~ worden. die meer
plaatselijke belangen dienen. zooals houtvoorzienfng en landbouwreserve.
Schrijver is zeer pessimistisch gestemd over de mogelijkheid yan .een
eenigszins behoorlijk beheer der bosschen door de marga's en 'daartoe is
alle aanleiding in verband met den poschtoestand op zeer vele p1a<ltsen
in Indië.
.,
. ...
.
.
'
, In het opsteJ van Ir. W. Zw art over cenigc cijfers ODcr hef Door~
komen· van oleng..oleng..gatert in djatihout zijn de uitkomsten vermeld van
een onderzoek in Poerwocladi. :waar al het hout bestemd is voor de
VeJahori1a~ Hij komt. tot. de meening, 'dat een nauwkeuriger onderzoek
omtrent deze beschadiging door den .grooten djatiboorder (Duomites
ceramlcus Wek) zeer noodig is, omdat daarmee milHoenen en millioenen
,
.
gemoeid k~nnen zjjn.
. BoschrcserDccring· in de residentie Benkoclen door I.r~ C. N. A. d e
Voo g a, omvat een uiteenzetting van de vorming van .een boschreserve
van rond 550.000 ha in genoemd gewest. In 1912 werd daarmee reeds
een ·begin gemaakt en eerst in 1926 waren de eerste gedeelten vastgelegd,
terwijl in 1931 deze werkzaamheden voorloopig als. ~eëindlgd beschouwd
kunnen worden. In de reserveeringsvoorstellen werd op het belang der
ontworpen boschreserves gewezen. schadelijke gevolgen van plaats gehad
hebbende ontwoudlng werden bekend gesteld. een overzicht van de grond ..
verdeding in elke mjlrga werd gegeven en. er. werd op aangedrongen,
dat voor de ,houtvoorziening en de bescherming van sawahbelangen de
marga zelf boschreserves zou instellen. In verband met de verschillende
gesteldheid van .het terrein is de oppervlakte der boschreserve in de af..
zonderlijke onderafdeeHngen zeer ongelijk en is deze voor Lebong 51 %'
Benkoelen 16 0/ 0 , Seloem<l 24 %. Mana 31 % en Kaoer 30 %' der totale
oppervlakte. '
.,.
, . .~
.
: Onder het hoofd rupsen in jonge djativruchten (Dichocrocis punctile~
raUs Gn., fam. Pyralidae) doet Dr. ~.; G. E. K'a 1s h 0 ven mededeeling
van het onder~oek van 'deze beschadiging.
In een oproep omtrent intérnationale natuurbescherming yan eh. S.
'l:. u g t :wordt gewezen op het bestaan van het "office Internationale de
documentation et de cÇlrrela"Uon pour la protectlon de la nature" te. Brussel
en wordt om medewerking verzocht.
Het onderplantingsDraagstuk Dan den djati• .door Dr. F. E. Ei d m a Q. n.
.Korte mededeeling van het. boschbouwp·roefstátJon. no. 27.
Schrijver publiceerde het eerste gedeelte van deze studie in Tectona
XXV. afl . .7. Juli 1932 en ging in hoofd .. ak na hoe het staat met het
o.nderplantingsvraagstuk in Europa en bespreekt daar onder meer de uitkomsten verkregen door Kmonitzak. (Die Einwirkung eines Buchen.. und
Fichtenunferbaus auf den Bodenzustand und die Zuwachsleistung von Ki~ ..
fernbeständen; Forstwissenschaftliches Centralblatt, 1930). Aanleiding ,tot
deze studie was de afwijzende houding tegenover onderplanting van ,djati
aangenomen door, Har t in zijn werk ..Gemengde djaticulturen".
He, onderplantingsvraagstuk in Indië werd in 1893 in de literatuur
opgenomen. maar het duurde tot 1915 dat het tot een onderwerp van
onderzoek werd gemaakt. Toen werden door B eek man in de jaren
1915 tot 1918 in het geheel· 60 proefperken in djatibosch aangelegd in
Tanggoeng, Monggot, Gedangan en Karangsono, welke alle op slechte
of minder goede gronden gelegen waren: voorts in Margasarl op goeden
bosch grond. De onderplantingeri op slechte gronden ble~en al heel spoedig
ecn mislukking te zijn. in zooverre de verwachte gunstige werking uitbleef.
In 1926 werden in Ke~oenggalar weer onderplaritingsproeveri- bij -djati
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gen~men en daarvoor werden
proefvelden aangelegd. Hier was het
te doen. om den nadceligeh ondergroei van temblekan (Lantana Çamara
Linn) aan te toonen en de mogelijkheid na te gaan van cM vervanging door
andere boomsoorten. Er werd slechts een matig resultaat bereikt met
enkele boomsoorten. maar de verwijderde temblekan bleef weg en er kon
na 5 jaar duidelijk aangetoond worden. dat de bijgroei van den djati .11.1
de perken zonder temblekan verbazingwekkend grooter was, dan iJl" de
perken met temblekan. Daarom wordt' door schrijver nadrukkelijk, gepiE;it
voor een herhaling van deze proeven ·in andere streken van· Java eo,op
andere gronden.
Ten aanzien van de onderplantingsproeven in Margasari gàat de schril"
ver dieper in op de uitkomsten, die H ,a r t in zijn b-rvengenoemd werk
heeft vastgelegd. In tegenstelling met H a-r t. toont hij aan, dat de grond.
kwaliteit van het terrein voldoende gelijkmatig is en dat de verschillende
ondergeplante boomsoorten een verschillenden invloed hebben .gehad, op
de hoogte·ontwikkeling van den djati. Qit verschijnsel is tot _uiting ge ..
komen. Veel sterker bleek deze invloed bij het, onderzoek van den bijgroei
van het grondvlak op borsthoogte en gaven de uitersten _een. driemaal
grooteren bijgroei aan. Deze uitkomst is 'Voor alle verdere onderzoeW,ngen
betreffende onderplanting van den djati van verstrekkende beteekenis.
De schrijver komt dan tot de volgende uitspraak:
"Hoe meer een houtsoort in dezelfde bodemlaag wortelt als de djati,
"hoe meer de specifieke cischen van haar wortels aan voedingszouten,
"zuurstof. enz. met die van den djati overeenstemmen, en hoe grooter
"haar groei-energie is, des te sterker moet haar schadeUjke werking op
.
.
"den bijgroei van den djati. zijn".
In verband met de vergelijking van den onderlingen invloed van houtsoorten, op de, ontwikkeling van den djati meent schrijver: "tevens is het
"uiterst gewichtige feit zonder eenige_ restrictie bewezen •. dat geen der in.
"Margasari als onderplanting ,gebezigde houtsoorten. in, den aldaar. toege-.
"pasten vorm den ,kemlandingan (Lcucaena glauca Bth) in zijn prestatie
.~. ( .'_ _
_ .,.. _, _ ,
"heeft kunnen .. evenaren".
Schrijver ,meent dat voor het tot stand brengen van gelijkjarlge mengopstanden de boschbouwkundige bedrijfsintensiteit in Indië nog te gering
is. De aanleg van een gelIjkjarigen mengópstand is wellicht cenvo.udiger.
dan die van een onderplantingsopstand, maar de verzorging van, tWee in
kronenmenging verkeerende houtsoorten vereischt een zorg. waaraan, onder
de huidige omstandigheden in den regel niet' kan worden. voldaan.
Waar de uitkomsten _tot nu toe verkregen",zoo uiteen.Joopen en~"er
zich nieuwe onverwachte gezichtspunten hebben voorged<;lan, wordt dringend aangeraden tot een nieuwen aanleg. van onderplantingsproeven. Bij
het samen planten van twee boomsoorten doet zich ten aanzien van den
groei de mogelijkheid voor dat de hoofdhoutsoort ter plaatse' beter. even
goed of slechter groeit dan de onderplantingshoutsoort. Voorts kan .de'
opbrengst van, een zuiveren, opstand van de hoofdhoutsoort of. van. de
onderplantingshoutsoort grooter. ge1ijk ot kleiner ziJn dan de: opbrengst
van .een kombinatie van, beiden. Schrijver meent. dat aan de _hand van.,
alle opgedane ervaringen er maar één bedrijfsvonn bestaat, waarvan op
betere gronden goede resultaten verwacht kunnen worden en dat is ,het
li~htingsbedrijf met onderplanting. De djati is zeer dankbaar voor vrij ...
stelling van het kronendak en de lichting kan op twintigjarigen leeftijd
ingezet worden. Dadelljk daarna 'moet er ,met een houtsoort onclergeplant
worden. die., op gpeden grond veel schaduw verdraagt •. diep wortelt en
waardevol hout levert en hiervoor komt de sonokling (Dalbergia latifolia
Roxb) in de eerste plaats in aanmerking. Een dergelijk lichtingsbedrijf
bezit groote uitbouw-mogelijkheden en in boschekonomisch opzicht ligt
op goede gronden een ruim arbeidsveld open.
F. W. S.
Radiorede.

,
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De productie en het' gebruik van houtskool. uit een Radiorede van
Prof. Gustaf, Lu n d b er g.
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. Vóór den wereldoorlog gebruikte de Zwecdsche ijzerindustrie 4.4 millioen
m3 houtskool. Voor ,deze hoeveelheid is Doodig 5.5 milIioen ma brandhout.
Dit is 12 % van de jaarlijksc:he voortbrenging der' bosschen.
Na den oorlog is het verbruik van· houtskool zeer sterk, v,ermlnclerd.
Gedeeltelijk ligt dit aan de koolbesparende werkmethodes in de ijzer':
industrie. maar de. 'hoofdoorzaak ligt in de. v.erminderde, ,navraag van'
houtteer.
.
.i
lil alle landen hebben de produden van" de.koolteer·industrie de duur.dere
houttéer verdrongen. De prijs van; 5 tot 6 'Kronen ,die men tegenwoordig

aan de haven per m3 houtskool ontvangt, komt _preèies overeen met alle
kosten di edaaiop komen en krijgt' men .dus veior de: grondstof niets.
kosten ,die daarop komen en krijgt ,men dus voor de grondstof niet~.
hout cn houtskool. Ei' gaan 'sedert lang stemmen, op voor 't.'geb",uik van
brandhout als brandstof _in fabrieken in ,plaats van steenkool en cokes_
die ingevoerd moeten worden en 'voor centrale verwarming van particuliere
en openbare gebouwen. ·Op energieke wijze wordt getracht de houtskool in
plaats van benzine aan te wenden voor vrachtauto's. Men 'denk~ er over
de bèlasting op auto's die houtskool als drIjfkracht gebruiken, met de
..B~ S.
helft te verminderen.
','-0
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Der Deutsche Forstwirt.
laa'g. 1932, No. 10314 ..

Dr. Kar lEs c her i c h. ..Los vom' Arse~ im Forstschutz".·
Ongevéer 10 jaren geleden vond de eerste bestuiving van uit vlieg ..
machines plaats met arseenpreparaten als bestrijdingsmiddel tegen' de
spanrups: in, pijnopstanden. De 'resultat,en waren. niet zoo gunstig als men
verwacht hàd. 'door het groote weerstandsvermogen, dat oudere, ,span..
rupsen toonden tegen arseen en de àfhankeHJkheid van weersill:vloeden
bij de bestuiving. ,Ook zijn deze preparaten niet ongevaarlijk voor de
omwonende bevolking en" kwamen. vergiftigingsverschijnselin van vee
en wild voor. . -.'
.~',.'"
",
.-.~..
'..'
De' firma'E. Merck te Darmstadt is'er in geslaagd onder den naam
van ."Forestit" een _ gift te fabriceeren, dat voldoet aan drie belangrijke
eischen, :namelijk ,:
.
1 D. minder _afhankelijk van weersinvloeden, hoogere luchtvochtigheid
vertraagt de <doodeIijke werking;
2~;'.' onschadelijk voor warmbloedige dieren;
; ;3D/:de~'snelle doçding der insecten,',die hiermede in aanraking komen.
,. 'In 1.929 'werden _in ,Mecklenburg proeven. genomen tegen de spanrups
en' in 1931 werd over een oppervlakte van 600 ha in Mlttelfranken' de
strijd aangebonden .tegen de "Euie" " met uitstekende resultaten.
"_·Door de firma "Scherln,g .._Kahlbaum werd in 1931 onder den
naam "Verindal" een dergeHJk verstuivingsmiddel in ;den handel gebracht.
Beide ~'genoemde .middeIèn dooden niet de . nonrups en 'andere. harige
rupsen" dit doet wel het dooro ,de "Pflanzenschutz G., m. b. K." in Ham.
burg onder den naam van "Pyrethrum" in den handel gebrachte middel.
Proeven in de ObèrpPfalz in de houtvesterij Freudenberg en in Ober~
franken in Neustadt bij Coburg hebben bewezen dat.' wanneer de rupsen
in een niet te oud stadium ziJn. 92 % gedood werd in 16 uur.
Men kan thans ,reeds zeggen dat de giftige' arseenpreparaten hebben
afgedaan en vervap.gen zijn door de voor warmbloedige dieren ongevaarp
Jijke "kontakC giftstoffen ..

laa'g: 1933,: No. 4 tlrn 6.
R a v e. ..Die Durchforstungsfrage, das Kernproblem der Forstwirt ..
schaft".
In verband met den tegenwoordig~~ noodtoestand in den boschhouw i.s'~
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het van belang na te gaan of een grootere waarde aan Jie ,,,~ode~~~iQer..
trag" of aan' de ..Waldreinertrag" moet worden toegekend.
~:
Daar Duitschland vóór d~ crisis 50 % van zijn hQutverbruik invQerde.
is het mede uit een oogpunt van werkgelegenheid, noodzakelijk, dat jo de
toekomst de bosschen een zoo groot mogelijke massa met de daar!11e.de
gepaard gaande grootste. waarde aan hout. produceeren. . '
._
Er dient dus gestreefd te worden naar den grootsten ..Waldreinertr.~g"
en treedt de rente..berekening bij beheer dei' Staatsbosschen op deq acl;tter..
grond. terwijl daarentegen bij het particulier~ boschbezit _ceD, grootere
waarde aan de "Bodenreinertrag" kan worden. toegeke~d.. ",
'Toch blijft oo~ bij ,het Staatsboschbeheer een toepassing der rente~
berekening van groot belang. te meer'om na te gaan welken invloed d,e
verschillende· dunningsmaatregelen hierop uitoefenen.
In de mededeel1ngen 'van het boschproefstation wijst Dr. Sc h w-a p~.
pa c ,h in .,der. Kiefer" 1908 er op dat bij 120.jaJ;igeI\ 'Omloop door
sterke .<dunning, de voor ~matige dunning berekende grondverwachtings ...
waarde, berekend naar een rentevoet van 2 respectievelijk 3 % met 20
tot 90 % ,kan stijgen. Bij sterke dunnlng van den pijn bedraagt de grond...
verwachtingswaarde bij 2 % en 120~jari'gen omloop pog 80 % van de
hoogste waarde die bij 60 jaar intreedt. Ook bij de spar wijst Sc h w a p...
pa chop het lang;amere dalen van de grondverwachtingswaarde bij
sterke dunning dan bij matige. dunning. De onderzoekingen gebaseerd op
de grondverwachtingswaarde toanen aan, dat bij sterke dunning ook de
hoogere omloopen eene bevredigende rente verschaffen. Willen wij dus
om staatshuishoudkundige redenen werken op de hoogste "Waldreiner.
träge" dan moeten we gelijktijdig werken op sterke dunning en deze ge·
. .
paard laten gaan mélt gronclverpIegende maatregelen. -'
! Achtereenvolgens bespreekt S chr. de uitdunning en verpleging der
opstanden van pijn, eik en spar. Bij de pijnopstanclen, die' ~ouw~ en mijn·
hout leveren, kan sterke dunning eerder geschieden dan bij de opstanden
die zaaghout zullen leveren. 'In de met schaduwhoutsoorten gemen~de
opstanden kan hoogdunning plaats vinden en dienen de schaduwhout$oor..
ten ook mede gedund te wOiden om in den hoofdop,standen te kunnen op·
groeien. De andere opstanden, dIe zonder bodemverpleging zijn opgegroeid
dienen 'ook sterk gedund te worden. Angst voor grondachteruitgang ,be·
hoeft niet te bestaan. lichting in het kronendak. onder behoud van het rijs·
hout. werkt beter dan de onder· en tusschenstandige plJnboOJpen ,.waarin
geen groei zit. 'en de kroonontwikReHng der betere 'stammen' !egengaat.
Uit de proeven van S c h w a p p ach blijkt de sterke aanwas van pijnbos-schen van 119-145 jaar. Het is daarom gewenscht om pijnbosschen die
in de eerste 5 jaar der Ie., periode niet geveld worden sterk te du~en en
-daarbij vooral te letten op boomen die door de "boomzwam" zijn aange·
tast.
;
Schr. gaat nu na of de in de voorschriften, van den Pruisischen Inrich~
tingsdienst opgenomen omloopstijden, waarbij een matige rent~ van het
grond~ en houtkapitaal wordt verzekerd, voldoen aan de voor den Staat
noodzakelijke hoogste ..Waldreinertrag" en komt tot de concJusie, dat. de
yoqrgescbreven omloopstijden hieraan voldoen.
de, W.
,I·

Re,vue des Eaux et Porêts.
Februari 1933.

..

~;

L. Par d é schrijft over de lariksbosschen van Meijronnes, Toumou,:r
en St. Vincent des Forts in de Beneden Alpen..
De lariks komt hier voor_ gemengd met fijnspar, zilverden, gewone piJn.
boom. bergpijn en Alpenpijn. V09r.al _~~rstge(lOemde soorten zijn geschikt
~
voor menging met en onder den lariks.
, De lariks dient op- veel làteren leeftijd"'g'~kapt' t~ worden. dan fijnspar en
zilverden. De meest gewenschte leeftijd is hiervoor circa 200 jaren (4050 'cm doorsnede).
'
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::'~'1A~a'ng-eraqen wordt 1 generatie lariks te nemen tegen" 2 generaties fijnsp<1r

en zilverden. wijl deze soorten iich ook gemakkelijk onder h~t lichte boven.scherm Van de.n lariks natuurlijk kunnen verjongen. .
.'
'
De Chronique forestière bevat onder den titel "Les incendies en forêts
ct la leçon par l'image" verkleinde reproducties van de vijf nieuwe bosch ..
brandbordjes der ~ederlandsche Heidemaatschappij. Schrijver floopt ..quc

eet . exemple susc.itc< l'émulation de nos artistes pour la
iorêts". . . .. . .' . . : .. . . .
'. . '
, ,

sauvegard~

.de ':los
. .G. H. .

Bu'1letin· de :la So~~été Forestlére de -.Belgiquc:
Januari 1933.

:~- Dr.: 0.' F a r,s ~ y. (Ts~choslov.:akije) ko~t uit verschillende door hem
verrichte onderzoekingen tot de conclusie •. dat zieke en aangetaste rupsen
van gestreepte dennenrups en van nonvlinder en over het algemeen ook
van andere schadelijke it~secten. practisch niet dçor vogels, worden ge·
geten. Zij zoeken speciaal gezonde rupsen met "vaste harde lichamen~ ,
Dit Is van groote beteekenis., wijl het dus juist de insecten zijn. voor·
bestemd· om te dienen voor voortplanting en vermeerdering van de soort.
die het liefst door. de vogels worden gegeten én bij voorkeur •door hen
worden opgezocht.
,
" R. refereert een artikel van Frank Scott (Forestry Juni 193i) over
den Douglasden in Schotland., In. kwaliteit, komt het hout het dichtst bij
dat van den lariks. Een na den oorlog verko.cht Douglasbosch van 3Yz ha
leverde 10.000 dwarsliggers di~ uitstekend hebben voldaan. Beweerd wordt.
dat het hout van den Dohglas zich door spijkers te gçmakkelijk laat
splijten en dat het moeilijk is te schaven. door het vaak voorkomen van
~oe~ten in het hout, en ,het ,groote ondersc~eid tussc~en voorjaars· en
herfsthout. De Douglas heeft wat zijn eischen aan ,den grond betreft.
gaarne een diep open .doorlatenden bodem. vraag~ zijbeschutting en kan
niet tegen. fabrieks,:ook. Jonge ;planten moeten beschut staan tegen .. den
oostenwind. Op 'open terreinen wordt een plantafstand aangeraden van
hoogstens 1.50·. m ; .Ie dunning op 15.jarigen leeftijd. daarna alle 3 of 4:
jar.en. Bij .de 2e dunning ~o.rden de doode ,takken van de toeko~tboomen
vef'V.ijdet:d .. '
. . . '~: " . , .
'.
.'
-.
Cher~es Cooleij! kan de boomen enkele jaren stèrk in groej terugzetten.
.' " , .
'
,
" G. H.
is echter overigens niet schadeliJk~

}ourna1

(o'r~stier Suiss~:
Maart 1933.

"

.-

.

.

Inflüencc de la fructification" sur l'accroissemerit en haute:tir de l'épicéa
et dil sBpin. (Onderzoekingen- van het boschbouwproefstation)~. door
Näge li.
,
.
Het is bekend dat de boomen in de jaren dat ze zaad vormen. smalle
jaarringen maken. Maar ook voor de jaarscheuten geldt dit. Reeds Bar g~
g r e v e merkte in zijd ,;Holzzucht" op. dat de spaiJen die veel kegels
dragen dat jaar ook korte zijsçheuten maken. Met cijfer"s is dit tot dusverre
pooit' gestaafd. Het proefstátion onderzocht 4:2 sparren en 4:9 dennen, ge':
. _.
iniddeld 24.3 m lang en 34.2 cm- dik op 1.30 m.
- Naar het aantal kegels die ze droegen werden ze in 4: groepen ingedeeld:
1 boomen zeer' rijk aan· kegels,
.
2 boomen rIjk aan kegels,
, .'
3 ·boomen arn:t aan. k~gels.
'4- boamen zonder kegels.
Daarna werden ,de jaarscheuten van '30. '31 en '32 gemeten. De lengte

der scheut~h van '32 werd uitgedrukt in percenten van het gemiddeJde
der scheutJengten van '30 en '31.
Toen kreeg men deze djfers (%).
2
3
4
,I
86.2
Spar
48.8
57.7 . 84.3
59,6
68,8
83.1
104.1
Den
Er bevonden zich in het onderzochte bosch (spar en den gemengd)
heerschende (1), medeheerschende (11'). beheerschte (111) en onderdrukte stammen (IV). Het waren vooral de beide eerste klassen die
kegels droegen. De groepen 1 en 2 werden uitslu!tend hierin en niet in
de heheerschte en onderdrukte klasse aangetroffen. Boomen zonder kegels
daarentegen waren er in de klasse der heerschende stämmèn niet.
Wanneer we nu de lengte van de jaarscheut '32 in procenten uit...
drukken van het gemiddelde der scheuten '30 en '31. maar nu niet, zooals
hiervoor geschiedde naar de houtsoort, ~aar naar de stamklasse, dan
krijgen we deze cfjfers:
I
II
III
IV
1. zeer 'rijk 'aan' kegels
54,3%
47.7
65,5
2. rijk aan kegels
56.9
76.6
3. arm aan kegels
69.1
89.4
83.3
97,5
97,8.
4. geen kegels
107.4
waaruit blijkt. dat de lengte der scheuten In ongunstigen zin wordt he...
invloed door de zaadvorming.
de K,
D eu ts c he Fors t ... Ze i t u,n g.
No. 9. 3 Maart 1933 •. Bd. 48.
De Europeesche houfvoortbrengings...gebièden. door .. Dr. K 0 s tie f,
München, Silva 1933. blz. 1-6.
.
Schrijver onderscheidt de navolgende 6 gebieden:
10. het Noordzeegebied (het bosch Is daar meer een versiering van het
landschap) ;
.
2°. het Middellandsche zeegehied (meest mishandeld loofbosch) : .
3°. het Duitsch . .Fransche gebied (meest goed beheerd naaldbosch) :
4". het Donau...Weichselgebied (de belangrijkj:!' uitvoer ondervindt moeilijkheden. daar deze meest naar kapitaalarme landen is gericht);
5°. het Oostzee~gebied (het belangrijkste uitvoergebied van Europa) ;
0
6 • Rusland (dreigt de houtmarkt der andere landen te vernietigen).
Proefnemingen aangaande de eigenschappen van inheemsche en buitetl~
landsche houtsoorten (Heft 4 der Mltteilungen des Fàchausschusses für
Holzfragen beim V,erein deutscher Ingenieure und Deutschen Forstverein.
Berlin 1932). Goed Duitsch eiken en beuken bleek betere technische eigen~
schappen te bezitten dan Jarrah . . hout. Bij vergelijking van Duitsch grenen
met Douglas (Oregon ..pine) en pitch-pine (afkomstig van P. palustris en
P. mitis uit Z.O, Noord. .Amerika) won Duitsch grenen het van Dóuglas
en deed slechts weinig onder voor pitch . . pine.
Ook won Duitsch grenen het in verschillende opzichten van Finsch en
Noord. .Russisch grenen.

No. 10. 10 Maart 1933, Bd, 48.
Dr.' End r e s sprak op het wintercongres van de Vere~niging van
Beiersche boschbezitters over "Levensvragen van het boschbedrijf". de
vernietiging van de houtmarkt en de hierdoor aan het boschbedrijf gestelde
eischen.
"
De houtprJjzen van naaldhout Zijn thans 30. à 50 % lager dan in 1913.
waarvan vnl. de wereldcrisis de oprzaak Is.
Bovendien zijn de spoortarieven te hoog: Bij een noodtoestand. als tegen ..
woordig heerscht. zijn hooge invoerrechten op hout onvermijdelijk. evenals
contingenteering van den hout~nvoer. Voor papierhout en mijnhout zijn

<.
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de :prijzen slecht. Ietwat hoop geeft' de verWerking van hout tot hout~
suiker en spiritus cn vooral het gebruIk van h~utgas als drijfkracht van

motoren.
"
Het boschbedrijf is ten einde raad gekomen. Word,t het niet spoedig
opnieuw rendabel. dan zal eene extensiveering vtm het bedrijf als gevolg
optreden. die den vooruitgang van de laatste 100 jaar weer vernietigd.

•

•

v. H .

. UIT DE DAGBLADEN.
(Alg. Handelsblad 15-3-1933).

STEUN AAN DE BOOMKWEEKERS.

•

Een wetsontw~rp tot het verleenen van credicten aan boornkweekers
is bij de Staten-Generaal ingediend. De grootte van het hiervoor benoodigde bedrag, d~ç op hoofdstuk X der Rijksbegrooti~g wordt' uitgetrokken. is I)og niet vastgesteld.'
."
In de memorie van toelichting schrijft Mr. T. J. Ver s c· hu-u r, Mi..
uister van' Economische Zaken en Arbeid, o.m.;
_~ _

De Ncderlandsche boomkweekerij is, evenals verschille.qde andere -tak,,,
ken van bodemcultuur, zeer sterk het slachtoffer geworden van ·de .toe...
genomen handelsbelemmeringen en de verminderde koopkracht in .hare
. afzetgebieden.
Wat. hare oppervlakte betreft, deze.is ~hans nog ongeveer gelijk aan
die van het iaar 1913 (± 2700 h~).
Behalve door verliezen, als die uit de koersdaling van het betaalmiddel
in Enge~and en Scandinavië en het niet binnenkomen van vorderingen
uit Duitschland. worden de .moeililklleden van het bedrijf· in hooge mate
veroorzaakt ·door de inkrimping van den .export. Bedroeg deze la.atste
in 1929 'en 1930 re~pectievelijk nog ongeveer f6.500.ooo en 'f7.000.oo0,
in 1931 en 1932 viel hij op onderscheidenlijk 1.4.500.000 en 12:500.000.
De regeering ,meent .nu. dit bedrijf, met, rentegevende voorschotten te
moeten steunen. De volgende zeer globale ,besomming -is voor ,het centrum
Boskoop te-,maken. Voor kweekerij is daar ten hoogste ,800 ha in :gebruik.
De waarde van de onderpanden- 1~9Pt naar deskundige schatting uiteen
van flO.500 tot f 5600 per ha. gemiddeld ongeveer f 7000. ,Met andere
vormeoc'Van zekerheid. ·ad '±" f 500.000' gerekend .. zou ·het 'onderpand ruim
f 9.000.000 bedragen. Als men rekening houdt met ,het .feit, dat"er ·bedrijven
zullen ,zijn. die geen -crediet ,noodig -hebben en'. ander~. die tot den: top
belast z.ijn. mag, aangenomen. worden. ,dat ongeveer 7:i der ,bedrijven
zich voor crediet zal aanmelden.
- "Voor- 'het ,centrum' Boskoop kömt z90·'de' schatting van ,dit bedrag, op
± f.2.500.000. Waar _de boo~kweekerJj buiten h~t centrum Boskoop' veel
minder-'intensief is en ,de .waard~ van. gronden, en opstand ver'blijft, bene...
den de, in ,Boskoqp geldende. ,kan besçhikbaarstelli.qg' van een· bedrag van
f 1.000.000 hiervoor zeker als voldoende "gelden.
-ln ieder geval zal ,qp, dçzen post geen hopger -bedrag ,dan· f -3:500.000
beschikbaar gesteld worden, met inbegrip der 10%. waarvan het risico
voor de gemeente blijft.
•
Als vordering op de bedrijven zal derhalve nooit een hooger bedrag dan
f 3.150.000 worden genomen.
_
. .
In aanmerking nemende, dat door dit steunplan arbeiders (in Boskoop
en omgeving zIjn pl.m. 2000 personen in het bedrijf) en oordeelende,- dat
de ,dreigende ineenstorting van het geheele economische leven in een streek
als laatstgenoemde zoo eenigszins_ mogelijk moet worden voorkomen,
meent de regeering over de ~e~Ylaren. die van het standpunt der schat~
kist ook door haar niet gering worden geschat. te moeten heenstappen'.
Tenslotte zij hierbij nog aangeteekend. dat. indien de mogelijkheid zal

'.
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blIjken om ook op andere wijze het kweekersbedrijf te hulp te komen, b.v.
door aankoop van planten voor algemeenen doeleinden té bevorderen, het
Cijfer van f 3.500.000 met het voor die aankoopen door of vanwege den
Staat te besteden bedrag zal moeten worden verminderd.

PLAN EN UITVOERING.
DJ regeering stelt voor de credietverleening aan erkende boomkweekers
een crediet beschikbaar van f 3.500.000 op een rentevoet van 2%.
Dit regeeringscrediet wordt voor de kweekers in die gemeenten. welke
met de regeering zijn overeengkomen om 10010 in het eventueel nadeelig
saldo der in hunne gemeente verleende crediten voor haar rekening te ne~
men, ter beschikking gesteld door bemiddeling van een later te noemen
centrale commissie. welke over de èrkenning als boomkweeker en de toe~
kenning van aangevraagde credieten, na daarvoor het advies van een
eveneens nader te noemen regionale commissie te hebben ingewonnen.
beslist naar regelen door den met 'de zaken van den landbouw belasten
minister te stellen.
De voorschotten worden verleend voor den tijd van drie jaren; in elk
dezer jaren zal een door de commissie te bepalen gedeelte van het voor~
schot worden beschikbaar gesteld; voor het eerste jaar zal echter dit ge~
deelte niet meer dan de helft van het toegekende crediet mogen bedragen.
Bij het bepalen van het bedrag van het voorschot gaat de commissie in
den regel uit van de tegenwaarde. welke ingevolge door deskundigen ver·
richte taxatie aanwezig is. Bestaat deze uit onroerende goederen en op-stand, beide onbezwaard, dan wordt een voorschot, onder verband van
hypotheek. toegekend tot ten hoogste 75 pCt. van de geschatte waarde.
Is alleen onbezwaarde opstand aanwezig, dan zal het voorschot ten hoog ..
ste 600/0 van de getaxeerde waarde bedragen. Aan personen. die ·het. be..
roep van handelaar uitoefenen en weinig of geen onroerende of roerende
eigendommen bezitten. maar beschikken over andere door de commissie
als deugdelijk erkende activa. kan een crediet worden verleend tot ten
. hoogste 600/0 van de geschatte waarde der activa.
Het aan één credietnemer te verleenen voorschot zal. behoudens in zeer
bijzondere gevallen', niet meer dan f 20.000 bedragen. Aan niemand zal
crediet worden toegekend. indien niet komt vast te staan dat de verlangde
hulp niet of niet op redelijke wijze bij anderen is te verkrijgen; dat het
bedrijf bij de tegenwoordige omstandigheden zich gedurende de e~rste drie
jaren zal kunnen staande houden; dat afwikkeling van eventueel bestaan~
de schulden zal plaats hebben overeenkomstig de door de commissie daar...
voor gestelde regelen.
Voor de uitvoering van de regeling wordt door den voornoemden mi ...
nister een regeeringsoommissaris aanqesteld en een centrale commissie in
het leven geroepen, waarvan de regeeringscommissaris als voorzitter op..
treedt, aan welke commissie de besll.~sing omtrent de verleening van
voorschotten wordt opgedragen.
'
Deze commissie wordt voorgelicht door voor bepaalde centra van boom...
kweekerijen te benoemen commissieën, waarvan de leden door den voor~
noemden minister worden aangewezen. In die commissieën. regionale com...
missicën genaamd. hebben zitting vertegenwoordigers van de regeering. de
gemeenten en deskundigen. die geacht mogen worden volkomen met den
toestand van het bedrijf op de hoogte te zijn, zonder nochtans zelf tot de
credietnemers te behooren.
.
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