.,

Refera ten
Der

Deutsche

.,
,

Forstwirt.

No. 74. )aa'g. 1933.
A. Fr. Graf v. d. S eh u 1enb ur 9 ~L i ebe ra se: nUcber dIe vor ..
bildlich aufgebaute und seit ]ahrzehnten i:Jcwährte Waldschutzgesetzge ...
bung in Schweden."
Reeds in 1905 bestond in Zweden cen boschwet, die den boschbezitter
verplichtte den absoluten boschgrond -op 'oordeelkundige 'wijze lOet bosch
in stand te 'houden. In de oorlogsjaren bleek deze wet niet in staat spe..
culatieven roofbouw tegen te gaan, zoodoende 'Yerd in 1918 een noodwet.
en in 1923 ccn nieuwe boschwet in het leven geroepen.
De hoofdpunten in deze wet zijn:
LBoschgrond moet met bosch bezet blijve~; voor ontginningen. in
akker.. en weidegrond. moet vergunning wor4~n verleend.'
2. Exploitatie in jongere bosschen geschiedt, door dunning, welke een
verdere ontwikkeling van den opstand doet verwachten.
3. Exploitatie der oudere bosscben slechts tot di~· hoeveelheden, dat
in de toekomst het bedrijf verzekerd is.
4. WanneC'r door een te sterke exploitatie, nfltuur1i;ke verjonging niet
.
~
verzekerd is dienen cultuurmaatregelen getroffen te worden.
5. Op terreinen waarvan bekend is àat natuurlijke verjonging niet of
onvoldoende slaagt mag geen' exploitatie zonder voorafgaande goed ..
keuring plaats vinden.
,
'.
6. Velling.m welke niet aan de wettelijke voorschriften voldoen, wor..
den verboden en strafbaar gesteld.
De org:loisatie is aldus geregeld, dat in iedere provincie een boschraad
werkzaam is, die niet alleen waakt tegen- roofbouw en. 'toezicht houdt
op de geregelde herbosschiogen, maar ook boschbouwkennis verbreidt en,
hulp verleent bij heibossching. Onder dien Raad zijn werkzaam in de
gemeenten boschcomitees, die den Raad alle inlichtingen verstrekken.
De leden van den Raad en de comitees, ieder bestaande uit 3 leden.
worden niet bezoldigd. Naast den Boschraad, staat 'een staf Van bezat..
digde boschiUnbten",ren en lager personeel. dat op RanvrClag te werk
wordt gesteld.
.
Voor bestrijding del" kosteni wordt van de boscbbezitters geheven,
1.3 % van de netto waarde der' houtvellingen en subsidie verleend door
den Staat, Provincie en Kamer! van Landbouw. De meeste boschraden'
hebben ook nog inkomsten door verkoop van zaad en plantmateriaal
uit eigen kw(!ekerJjen en doordat ze betaling verlangen voor de door het
technisch personeel uitgevoerde~ werken. Uit de leden der provinciale
boschraden is een centrale raad r gevormd, die de belangen van den par..
ticu1ieren boschbouw tegenover ~ de ~egeerlng behartigt~
.
No. 78. )aarg. 1933.
Das nationale AUfforstungswJrk des Reiehsministers Dar r é.. .
Als object voor werkverruimhlg en· om de voorhanden woeste gronden
productief te maken wordt de hulp ingeroepen van de publiekrechtelijke
en particuliere grondbeZitters. Bierdoor vindt niet alleen tijdelijk, doch
ook in de toekomst werkverruiniing plaats door verpleging en exploitatie
der tot stand gebrachte bosschen. Als voordeel voor toekomstige gene....
!"'aties zal deze uitbreiding der bbsschen er toe kunnen -bijdragen de hout...
behoefte door eigen productie ie dekken.
h
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De hoofdpunten van dit werkprögramma zijn:
1. de uitvoering dient te geschIeden of als werkverschaffing door
werkeloozen, of door den vrijwIlligen arbeIdsdIenst en bIJ uitzonderIng ook
in vrijen arbeid. .
2. erewet kan worden verleend.-tegen 3 % rente en met 2 % jaarlijksche
aflossing, te beginnen in het 4de jaar. Hierbij komt nog een jaarlijksche
,
bijdrage voor administratie van q,25 0/0'
3. Voor herbosschlng komen in aanmerking, woeste gronden, driest~
gronden, onrendabele akkermaalsbosschen en herbossching van door
calamiteiten vernietigde opstanden doch geen, door regelmatige exploitatie
ontstane cultuurvlakten.
de W.
"

Fors t Ii c hes Ja r r.b u c h.
84 Band. Helt 5.
Das Fichtensamenjahr 19241'25 im Erzgcbirge und seinc Ergcbnissc.
'
pberforstmeister i. R. Put s c her.
, In 1924 bleek in het Ertzgebergte de spar zeer rijkelljk te bloeien. Het
goede zaad jaar dat hierdoor waarschlJnUJk werd gaf aanleiding om in
vrijwel alle houtvesterijen proeven met natuurlijke verjonging te nemen.
Deze proefvlakten werden in 1925, 1928 cn 1932 opgenomcn.
Hc't blijkt. dat het thans in tegenstelling met vroeger genomen, proeven
gelukt is natuurlijke verjonging in Saksen te doen slagen. Vooral moet
dit worden to~çeschreven aan het feit. dat de kap meer op kleine vlakten
plaats des te sneller zal de bo\oenopstand geruimd moeten worden. De
komen. De ondervindingen met bodemverwonding opgedaan loopen vrij
sterk uiteen, in het algemeen is een grondbewerking noodzakelijk. In het
algemeen moet ook sterk worden gelicht en het blijkt. dat de spar na
6-8 jaren reeds geheel vrijgesteld moet worden. Hoe droger de stand~
plaats des te sneller zal den bovenopstapd geruimd moeten worden. Oe
kosten van de natuurlijke verjonging blijken vrij hoog te zijn en meestal
zelfs hooger dan bij planten. Hierdoor is het slechts op de beste groeJ~
plaatsen in Saksen: verantwoord te trachten tot natuurlijke verjonging
te komen.
Ein' Vergleielt des Kopczky~ Gchrhardtschen Verfahrens der Bestands·
massenermittlung mit demienigen van Neubauer und Tischendarf in Bezug
Buf Einfachkeit und Genauigkeit. Prof. Dr. E. Ge h r har cl t.
De methoden van Neubauer en Tischendorf berusten op
hetzelfde principe als die, van Kop e % k y en G e h r har d t. Het blijkt.
dat de verschillen die in de uitkomsten gevonden worden klein zijn.
De eerste beide- methoden werken met een klein aantal modelboomen en
zijn daardoor in de practijk goed bruikbaar. ~
Uebersicht über die im lahre 1932 erzielten Versteigerungser/öse van
Stämmen und Abschnitten, getremt nach Stärkeklassen und Holzarfen.
In een aantal grafieken: en tabellen worden de prijzen biJ verkoop van
hout in 1932 bedongen medegedeeld.
S.
Th ara n d ter

Journal

forestier
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suisse.

Als bijlage ontvingen wij:
eh a r les Had 0 r n: Recherches SUl' la morphalogie. les stades
évalutifs et l'hivernage du bosfryche liseré (Xyloterus lineaftts Oliv.).
een werkje van ± 120 blz., rijk g.eillustreerd. over dezen kever, waarvan
dank zij zijne verborgen levenswijze nog weinig met zekerheid bekend
was. Xenloterus lineatus komt ook in Nederland voor, maar maakt niet
als de meeste bast... schors.. en spintkevers, gangen tusschen bast en
hout, maar in het hout. zoodat men onder den bast nIets van zijne aan·
wezigheld bespeurt. behoudens een rond gaatje dat niet meer dan 1 mrn
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doorsnede heeft. Daardoor is hij meer als vijand' vim het reeds ver... •
werkte hout te beschouwen. en wel uitsluitend van naaldhout.
,
De kever overwintert in den humus en vliegt reeds bij het 'begin van
de lente. Het wijfje begin. reeds spoedig een gang recht in het hout te
boren en wordt tijdens deze bezigheid bevrucht. Het mannetje helpt in

zooverre aan het maken der gangen mee; dat het het booimeel naar
buiten werkt. Aan den ongeveer 3 cm lange rechte hoofdgang worden
korte, eveneens rechte broedgangen gemaakt. Het gehee1e stelsel van
gangen ligt)n één vlak àat loodrecht staat op de as van den stam.
.
Als de broedgangen 4-5 mrn lang zIjn. wordt er telkens één eitje
ingelegd.

Zeer merkwaardig is de aanwezigheid, van een dicht en zeer fijn
overtrek van schimmeldraden in de gangen. De soort. waartoe deze be~
hooren is niet bekend. men noemt deze ambrosia en: ze dient tot voeding der"
larven. De sporen der zwam zijn in het lichaam van den kever gevonden.
De jonge kever blijft nog eenigen tijd In den gang en voedt zich even~
eens niet het ambrosia.
"
Na 2 tot 3 weken verlaat de kever zijn gang en zoekt zijn winter~
kwartier op.
"
Hoewel wij in Nederland weinig last van" Xyloterus lineatus hebben,
denkt men in Zwitserland anders over dit in~ect. Men ontschorst al. het
naaldhout onmiddellijk na de velling en besP4it de stammen, kort voor·
dat de kevers zijn gangen gaat "maken met eene carbolineumoplossing
~lO%.

.

Ter bestrijding wordt tijdens den winter de bovenste humuslaag, waarin
de kevers overwinteren.' bijeengeharkt en met een "carbolineumoplossinu
begoten .of verbrand. De gevelde stammer. kunnen, wanneer de' kever...
zich riog niet diep hebben ingeboord. met carbolineum bespoten worden.
Is de kever reeds diep in het hout, dan bestrijkt men de stammen met
xylamon.
Het bovengenoemde werkje is zeer uitvoerig en mag· een aanwinst ge·
noemd worden voor boschbouwer entomoloog. Uitvoerig worden levens~
wijze ·en bouw behandeld van een. insect. waarvan men tot nu toe nog
weinig wist.
de K."
De u tsc heF 0 rs.t·Z ei t un g.
No. 39. 29 Septembe, 1933. Bd. 48.
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Verborgen Trametes Pini~ door Förster Art h u r L e n z (Westpr.)
Trametes Pini komt bij Pinusopstanden vanaf 6O~jarigen leeftijd veel
vaker voor dan bekend is en wel als mycelium, zonder consoles te vor·
men. De zwam wordt daardoor vaak niet opgemerkt en de" door de zwam
aangetaste boomen bIJ dunningen gespaard. hetgeen zich op den dU1,lr
wreekt.'
'
Het is daarom van veel belang, verborgen Trametes te leeren onder~
kennen.
'
Het mycelium wordt aangetroffen van ongeveer Yz m hoogte tot aan
de kroon toe. Men neemt dan, zoowel in de kurkschors onder aan den
stam. alsook in de fijnere spiegelschors boven, ellipsvormige inzinkingen
waar van -2 tot 20 c:n breedte en hoogte, welke aan de lengtezljd~n
harsdruppels vertoonen.
Ook "aan plekken losgesprongen .schors !!let naar buiten tredende hars
is het mycelium te onderkennen. voorts aan schubben met een rand vau
hars en aan doode takstompen. die met hars zIJn omgeven. Zelfs hij
kleine builen;; die aan beide zijden uittreden van hars vertoonen, kan
men met zekerheid Trametes vermoeden,
Buch der Holznamen. The Book of Woodnames. Les Noms des Bois.
Los Nombres de las MaderRS, door Dr. Ha n s Me ij e r, Kustos voor
toegepaste botanie aan de Hamburgsche Universiteit.
Hierin vindt men de handelsbenamingen alfabetisch gerangschikt en
achter elk hunner de :lamen der houtsoorten, waartoe ze behooren. de
plantenfamilie en het land van herkomst.

•
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Naj8llrsp(anting van naaldhout door Dr. Her man n Be r t o.g. .
Hiertoe leenen zich alle wintergroene naaldhoutsoorten, mits de plan';
ting zoo vroegtijdig geschiedt .. dat de planten zich nog opnieuw kunnen
be wortelen. voor de koude invalt.
Kunnen ze dat niet meer, dan zijn ze gevoelig voor nachtvorst en
voor uitdrogen bij droog weer.
Het krachtigst groeien de wortels 1n Mei, Juni en Juli. De wortelgro~i
vermindert: dan vervolgens. om eind September tot half October weer
toe te nemen.
'
Veelal geeft AugustuspJanting het beste resultaat en wint tijdIge' plan~
, ting in het najaar het van voorjaarsplanting.

v. H.

Silva.
No's 30 en 37. 28 Juli en 15 Sept.

-----;
Lärchenmach,jfum und Boden, Ri c har d La n g.
Een onderzoek om op.zc kennis te verdiepen omtrent de eischen, welke.
de lork aan de door bàdem en kliniaat bepaalde groeifactoren stelt, ten·
einde daardoor het antwoord op de fundamenteele vraag in de houtteelt.
- wat kan of wel wat moet ik hier planten - weder beter te kunnen
benaderen. Door onderzoek en vergelijking van lorkengroeiplaatsen binnen,
en buiten het natuurlijk verspreidingsgebied en hunne groei.resuItaten komt
schrijver tot de volgende conclusies:
In warmere en drogere klimaten buiten het natuurlijke verspreidings"
gebied is de goede groei van de lork beperkt tot de kalkarme gronden
voor zoover deze vochtig en luchtig zijn, dus in 't bijzonder tot de
basenarme ·zand.. en grintgronden, benevens de lichtere leemen. Kalkrijke
gronden worden door den lork pas biJ hoogeren regenval en lagere tem..
peratuur, dus in 't bijzonder in opstijgend gebergte. bezet m.a.w pas
in die klimaten. waar de warmte en de luchtdroogte en daarmede de
intensiteit der verdamping niet meer gevaarlijk zijn voor den lork in
verband met de concentratie der opgenomen oplOSSingen, of wel de
hoeveelheid der opgenomen basen. In de kern van het natuurlijk kll·
matologisch verspreidingsgebied van den lork speelt zoodoende de kalk·
factor geen rol. deze wordt pas gevaarlijk in warmere en relatief meer
luchtdroge streken. Daar krijgt de lork n.l. een groote behoefte aan af..
koeling. welke zoowel door verhoogde transpiratie als door een vrijen
stand in den wind verkregen kan worden. Deze groote transpiratie eischt
weder een basenarmen grond.
No. 36. 8 September.
Beitiag zum Anbau dei japanischen Lärche. K. H. T r ü m per en
G. Deines.
De schrijvers onderzochten de lorkencpstanden in het dal van de
boven-Roer en wel houtteeltkundig volgens de methode 0 elk ers en
bodemkundig volgens De i nes e~ K I ei n s c h m i d t. welke met H i s<·
sin k s verzadigingsgraad werken. Hierbij bleek hen dat de Japansche
lork in dat gebied bij weliswaar hoogere temperatuur dan in het land
van oorsprong (t.v.s. resp. 14 en 12.2) geringeren regenval in dèn vege·
tatietijd mmv resp. 5.2 en 2.5. Rf resp 43 en 17.7}. maar vrij goed over..
eenkomenden bodem vulkanische verweeringsgrond) een enorme hoeveelheid .hout kan produceeren (400 m3 p. ha in 28 j.). Productie en naaIdenvertering worden geremd naarmate de bodem. bIJ gelijk klimaat. mindel
voldoet.
.
A. A. B.

Skogen.
No. 19.
Een dunningsproef in Zweden.
In 1893 werd op Rödjenäs, een landgoed in de

buu~t

van Jönköplng

"een bosch aangefegd door zaaiing van Pious silvestris. tusschen oP:!lla"g
van berk.
In 1922 werd dit bosch voor de eerste maal gedund en er - werd uit~

gehakt 22.7 ma, er bleef over 106.8 m3 per' ha.
'
In :1927 en in 1931 werd weer gedund en uitgehakt 26.5 en 19.5 m3
per ha. Er bleef toen over 144.7 m3 per ha.
De Jaarlijksche aangroei was 5.2 m3 per ha. Een gedeelte van het
bosch was ter vergelijking 'niet gedund. Dit Iwerd in 1931 opgemeten
en er was toen 156 m3 hout. Er werd toen uitgehakt 68 m3 en' er ·bleef
over 88 m3 per ha. De jaarlijksche aangroei van dit percéel was 3.8 m3
~~

.

' .

.

Ter v.ergelIjking met jong bosch in Nederland scheen mij de vermel~
ding hiervan wel de moeite w a a r d . '
,

No.20.
In Noorwegen is een nieuwe methode gevonden oni in 'bosschen met

verzuurden humus. waar -net zaad niet wil kiemen, brandstrepen te maken
in het najaar wanneer de grond voldoende vochtig is om brand te voor~
komen. In het voorjaar is deze brandstreep voldoende vergaan en Ollt~
zuurd. dat zoowel gezaaid als geplant kan' worden. '
Een man draagt een petroleum~reservoir op zijn rug. waaruit een slang
verbinding heeft met het brandapparaat dat hlj voor ziCh uithoudt en in
éën lijn voortbeweegt. De petroleum staat onder druk en o~twikkeld in
den brander een hitte van 16 tot 1700 0 celclus. ".
Grondbewerking is onnoodig en ook in de heidevelden kan men op
B. S.
deze wijze boschplan~oen tot groeien krijgen.

,
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No. 21.
Eei!' particulier boschbedrijf in de provincie jönköpiny "Markcbiicks~
hul'''.
Dit is een voorbeeld van een klein landgoed' waar het boschbedrljf
de meeste waarde vertegenwoordigt. De oppervlakte van Markebäckshult
bedraagt 68 ha. waarvan 48 ha boschgrónd. 8Yz 'ha bouwland. 37'2 ha
weiland en 8 ha woeste grond met 'rotssteen. Het bosch produceert jaar~
l!jks 3.9 m3 hout per ha.
In 1900 is dit landgoed voor den tegenwoordigen. eigenaar Bi r 9 e r
Mag nu s sen aangekocht. Het ,bosch was toen op 5 ha na geheel
uitgeplunderd; men had voortdurend alle stammen die dikker waren dan
12 cm op borsthoogte weggehakt. De eigenaär begon de nieuwe inzichten
die toen over boschbouw verspreid werden, toe te passen. Het vee werd
uit het bosch geweerd en er werden kunstweiden aangelegd. Het bosch
werd bezaaid of bijgeplant en opg"emeten. opdat men jaarlIjks niet m~er
zou wegslaan dan er bijgroeide. De herstelling van het bosch' op deze
48 ha boschgrond is in 30 jaar tijds "zoo goed gelukt dat de eigenaar
thans niet alleen jaarlijksche inkomsten daarvan geniet.' maar ook zijn
arbeiders in den winter ,voldoende aan 't werk kan houden.
In' 'de laatste 10 jaar zijn de jaarlijksche opbrengsten van het bosch
door de dunningen als volgt.
Voor eigen gebrUik op het landgoed:
aan brandhout 21 m3 • aan timmerhout 6.5 m3
. Er werd jaarlijks verkocht: .
32,4 m3 ;
aari timmerhout en sparren'
aan papierhóut en dwarsliggers
36.5 m3 ;
aan brandhout . .
. . 14.2 m3 •
Om het bosch te sparen werd niet meer dan 68% van den jaarlIjkschen
aangroei gehakt. In 1932 bedroeg de totale hriutmassa van het bosch
4000 m".
Voor de omstandigheden in Zweden is dit resultaat zeer bevredigend
voor jong bosch.
Eikenbosch in Zweden.
In de middeleeuwen groeide aan de westkust van Zweden van Gothen~
borg tot MaJmö veel eikenhout dat voor scheepsbouw werd gebruikt.
In de, 16e eeuw werden deze bosschen door zeeroovërs geplunderd cn

•
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,hc't hout wegÇ]evoerd en thans is

va~

deze eikebos1)chen niets meel" te

vinden.
In 1830 besloot, de regeering opnieuw eikenbosch aan te leggen en
werd het eiland Visingsö. gelegen in het Vättermeer, daarvoor aange·
w.ezcn. Deze boschaanleg, die zeowet door zaaien als door planten werd
uitgevoerd. is thans een eeuw oud en omvat 160 ha, waarvan 385 na eik
en verder .Iarlx en essehen. De jaarlijksche aangroei bedraagt 3 m3 per

i
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ha. Het laatst werd het bosch opgemeten in 1896 en bedroeg toen dê
houtmassa 39304 m3 •
Ruilhandel in Zweden.
Een houthandelsfirma in het zuiden van Zweden heeft thans. evenals
het vorige jaar een; transactie met e"en firma aan de oostkust van Enge·
land aangegaan. tot de levering van ongeveer 30.000 ton dwarsliggers en
gezaagd hout, om daarvoor steenkolen in ruil te ontvangen.
pijen verbond zich reeds tot de levering van 10.000 m3 dwarsliggers om
,tevens de leveranciers van de dwarsliggers. Een van deze maatschap~
pijen verbond zich reeds tot de levering van 10.000 m3 dwarsliggers en
daarvoor in ruil te ontvangen 6000 ton steenkool.
De meeste verschepingen gaan over de haven Oxlosund, aan .de oost~
kust van Zweden.
Het ,hout wordt in hoofdzaak gezondep naar de havens ·aan het kana;).l
van Bristol. Terwijl hiermede in dezen winter weer veel handen bezigheid
zullen vinden, zal ook de Zweedsche handelsvloot Van het transport
kunnen profiteeren.
. Hoe men in Zweden brlJndhout stookt. . '
.
,
Een techniker op het gebied van huizen verwarming door piJpleidingen
N. Tel a n der, zeide in een voordracht over brandstoffen het volgende:
"Wij hebben tot nog toe ons moeten behelpen met geïmporteerde cokes.
omdnt ons brandhout te duur werd. Dit probleem is· thans omgekeerd.
Door de algemeene w~genverbetering en het gebruikmaken van vracnt·
automobielen; is ,het mogelijk geworden. het brandhout uit de bosschen
.
tegen veellageren prijs naar de steden te brengen.
Wij hebben kachels en ovens 'gebouwd die het mogelijk maken. uit
alle soorten brandhout. belangrijk meer warmte te verkrijgen. dan bijde oude constructie der stookinrichtingen mogelijk was. en dit heeft een
volkomen verandering in de verwarmingstechniek teweeg gebracht.
Wij slaan thans de handen ineen met de 'mannen van het boschbeheer.
om samen te arbeiden aan' het rationaliseeren van het brandstofverbruik
••
in de meest economische richtinc;(.

No. 22.
Meubels van berkenhout.
De directeur van de meubelfabriek in Bodafors in het noorden van
Zweden schrijft dat tegenwoordig 80 tot 90 % van de meubelen. die in
Zweden gemaakt worden uit berkenhout bestaan.
.
Vroeger werd veel eiken. noten en mahonie verv,.·erkt, maar thans
wordt dit door het berkenhout verdrongen.
Berkenhout is goedkoop en laat zich gemakkelijk bewerken. kleuren
en politoeren.
Het meest wordt de ruwe berk gebruikt (Betuia verrucasa) die op de
droge gronden het meest voorkomt. Bij deze soort vindt men ook het
vlammige hout. maal' meestal alleen in den onderstam;· deze zaagt men
voor fineerhout op 1.60 m lengte en de machine snijdt het fineer op 1 mm
dikte. Dergelijke blokken voor de fineermachine moeten· niet dunner zijn
dan 33 cm diameterp. De rest van den stam wordt in maten gezaagd
die, de meubelindustrie noodig heeft.
Berkenfineer wordt tegenwoordig ook in Finland. in Duit.schland en In
Canada gebruikt.
In de houtvesterij is het berkenbosch tegenwoordig van belang voor het
verkrijgen van gladde onderstammen. Er moet bij het dunnen worden
toegezien dat alleen ondeugdelijke stammen voor brandhout worden
gekapt.
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Een belangrijk onderzoek.' "
'.
De hoofdredacteur van ,,skogen" wijdt een, artikel aan de vräag:
Waar moet de afvalsmas'sa ölijven. het groote kwantum hout uit onze
bosschen. dat voor de zagerij en voor de cellulose. .fabrieken. onbruikbaar:
is? Het is de zelfde vraag die de boscheigenaren in Nederland "bezig
houdt: Waar moet het dunsel ûit de bosschen blijven?
.•'
..
MaaT evenals in ons land. weet men in Zweden geen uitkomst.
De schrijver van het artikel spreekt van een doelbewust en goed geor'"
gannseerd onderzoek door een commissie. Of door de instellIng die in bet
Zweeclsch ..Ingenjörsvetenskapsakademie" heet.
. .
. .
Het slotwoord van het lange betoog is, ,dat ingenieur en boschman ,het
in onderling overleg moeten uitmaken.
B. S.

Tectona.

Deel XXVI. all. 9. Sept. 1933.
Cultuul'pl'oeven met Shol'ea platyclados v. SI. in Redjang en Lebong.
door Ir. C. N. A. de Voogd.
!vlet de ontwikkeling van Qet boschbeheer in de Buitengewesten gaat
gepaard die van het kultuurvraagstuk voor -de verschlllendc belangrijlte
boomsoorten en Is deze verhandeling daarvan een bewijs. Het spl'eekt
vanzelf dat verschillende moe1lJJkheden zich daarbij voordo-en. Zoo is het
vraagstuk van de inzameling van h~t zaad van groot belang; heeft men.
zooals hier, te doen met groote vruchten, dan bestaat de mogelijkheid, dût
ze bij het rijp worden alle worden weggehaald door dieren of vogels,
terwijl ze nog aan den boom zitten en door mieren of andere kleIne
dieren. zoodra .ze op den grond vallen! Is men er in geslaagd. om cert
voldoende hoeveelheid rijp zaad te bemachtigen en wil men dat in het
opên' terrein uitleggen, dan heeft men striJd te voeren tegen stekelvarkens;
muiz~n:.; en ander gedierte. die daarop belust zijn en zelfs de ontkiemde
zaden niet met rust laten. . "
"
,. "
"
Andére belangrijke faktoren zijn het licht en de warmte voor" de
kieming en later voor de kiemplanten. De -natuur geeft wel eenige aauM
wijzing. maar men moet zelf de oplossing er voor vinden, op welke wijze
men de natuur behuJpzaam. kan zijn. De Shorea platyclados kan een
hoogte bereiken van 45 m en een dikte van- 90 cm; wat de maximum
afmetingen zijn Is voorloopig nog onbekend. Het hout wordt hoog "ge_
waardeerd voor huizenbouw en, voor meubelindustrie.
"
Isoleerslooten door Ir. J. H. Bos Illet een naschrift door Dr. Ch.
Cos ter. Hierin wordt de invloed van de isoleerslooten besproken ..
De vloedbosschen van., den Riouw..Lingga-a.rchipei. door Ir. H. A. J.
Jon IC e r. Het hier bedoelde gebied levert groote hoeveelheden houtskoo~ en brandhout bestemd voor Singapore. Dit bedrijf wordt sedert een
tiental jaren door het boschwezen gekontroleerd. maar men heeft niet
kunnen voorkomen, dat de gemakkelijk gelegen terreinen sterk overkapt
geraakten. SchriJv'er heeft verschillende gegevens verzameld. waaruit die
overkapping blijkt en' geeft m'aatregelen aan. om daarin geleidelijk ver~
betering te brengen.
"
Benige oriënfeel'ende bcmestingspl'oetJen met djati door Dr. Ir. eh.
Cos ter. "Er komen op Java verschillende voor djati zeer ongunstige
gronden voor, waal' men sedert ,vele tientallen jaren tevergeefs den dJ~ti
tot een behoorlijke kultuur hèeft trachten te brengen. Op dergelijke gronden in Ponorogo; Tanggoeng en' Goendih zijn sedert 1931 vergelijkende
bemestingsproeven met ~unstmest begonnen en worden deze proéven doo:-"
schrijver beschreven en de uitkomsten van den lengtegroei van den djati
in de jaren 1931. 1932 cd 1933 medegedeeld. Volgens schrijver zouden
deze proefnemingen voor de slechte djatibosschgronden overtUigend hebben uitgewezen:
Ie. dat slechts op de allerarmste gronden, de djati geprofiteerd heeft
van de. toegepaste zeer matige bemesting;
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2e. dat op de iets betere gronden de invloed van de bemesting nihil
of slechts zeer gering was;
3e. dat op deze allerarmste gronden slechts de fosforzuurbemesting een
grooten invloed had. overeenkomende met de groote behoefte van djati
aan fosforzuur.
Nomogrammen ter betekening van het stamtal bij hoogtestamfllidun~
ning door Ir. J. H. A. Fe r 9 uso n. Hierin geeft schrijver een uitleg van
een nomogram en ontwikkelt hij de konstruktie van een sclmalnomogram
voor de bepaling van het aantal stammen per ha bij de methode der •
hoogtcstamtaldunning, waarbij wordt uitgegaan van den gemiddelden on·
derIingen afstand der boomen, uitgedrukt in percenten van de opper~
hoogte.

Als overgenomen dagbladartikel: Wederopbouw, dat als vervolg op

"Het stervende land", vermeld in het referaat op blz. 409 van dit tijd-
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schrift, aangeeft de gunstige werking van den dienst van het bosch:..
wezen, om weer geregelde toestanden in het leven te roepen in een streek.
die door ongunstige maatschappelijke toestanden in een woestemij dreigde
te veranderen.
F. W. S.

UIT DE DAGBLADEN.
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Algemeen Handelsblad. 26 October 1933.

KRALINGER HOUT.

Er heeh zich een commissie gevormd voor het aanbieden van bijzen.
dere beplantingen. door de gemeente Rotterdam te plaatsen in bepaalde
gedeelten van den Kralingcr Hout.
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Algemeen Handelsblad. 14: November 1933.
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STEUN AAN BOOMKWEEKERS .

•

Spoedige behandeling der krediet.aanvragen.
Op de vragen van het Tweede Kamer1id den heer Ver voo r n betreffende het nemen van maatregelen tot spoedige uitbetaJing der van
regeel;'ingswege verleende kredieten ten behoeve van boomkweekers. heeft
de Minister van Economische Zaken geantwoord. dat thans reeds zooveel
mogelijk spoed wordt betracht. en hij bereid is spoedige behandeling der
kredietaanvragen zooveel mogelijk te bevorderen.
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Algemeen Handelsblad. 15 November 1933.
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BEPLANTING VAN WEGEN EN PLANTSOENEN
AANBEVOLEN.
Wegens den nood in boomkweekerijen.
Onder voorZitterschap van den heer Ir. A. F. J. Beu k ers vergaderde de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk NoordBrabant.
De Kamer besloot zich tot de gemeentebesturen in haar gebied te
wenden met verzoek om werken onder werkverschaffingsvoorwaarden
te doen -uitvoeren door particuliere aannemers en tevens te verzoeken
om met het oog op den nood in de boomkweekenj thans plannen tot
beplanting van wegen en plantsoenen te maken en de daarvoor benoodigde
.
planten en boomen -bij. de: boomkweekerJjen te bestellen.
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