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I. HET BOSBOUWPROEFSTATION IN 1963

Het verslagjaar stond voor een deel in het teken van de nieuwbouw. Het voorlopig ontwerp van de architect werd door de Rijksgebouwendienst goedgekeurd.
Afdeling Groei- en opbrengstonderzoek
In deze periode werd het project luchtkartering, waaraan door de afdeling
medewerking werd verleend, afgesloten met een door het Internationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering opgesteld eindrapport.
Met de projecten plantafstand en zuiveringsonderzoek werd gestart. Enkele
proefperken konden worden aangelegd.
Voorbereidingen werden getroffen om te komen tot een sanering van een
groot aantal proefperken. Deze sanering zal kunnen worden uitgevoerd nadat de
met de afdeling Houtmeetkunde van de Landbouwhogeschool reeds begonnen
samenwerking zal kunnen worden geëffectueerd.
Afdeling Houtteelt naaldbomen
Door het tijdelijk vertrek van het afdelingshoofd werden geen nieuwe projecten
aangesneden. De werkzaamheden bestonden voor een groot deel uit veldwaarnemingen. Deze hadden vooral betrekking op proefvelden die pas op langere
termijn waardevolle gegevens kunnen verstrekken. Daarom was het mogelijk om
zonder vervanging van het afdelingshoofd het onderzoek voort te zetten. Het
omvangrijke materiaal van het produktieniveauonderzoek van douglas, waaraan
medewerking werd verleend door vele instanties, werd samengevat. Een nadere
uitwerking van deze gegevens heeft nog niet tot een definitieve afronding van de
resultaten geleid.
De onderzoekingen naar betere kweekmethoden en vreemde vergroeiingen in
douglas en lariks op kwekerijen en in jonge beplantingen, welke waarschijnlijk
op een verstoring in de voedingsstoffenhuishouding van de plant terug te voeren
zijn en wel speciaal die van sporenelementen, vorderden dank zij geslaagde proefbeplantingen.
Een onderzoek naar de invloed van bemesting op de gevoeligheid voor schot
bij groveden leverde enkele positieve voorlopige resultaten.
Afdeling Houtteelt loofbomen
Het onderzoek bij populier werd voortgezet waarbij het accent enigszins werd
verschoven. Bij een aantal projecten werd namelijk het oriënterende onderzoek
afgesloten en kon worden overgegaan tot meer gedetailleerd en op bepaalde
problemen gericht onderzoek. Een voorbeeld is het bemestingsonderzoek dat in
de volgende jaren voornamelijk op stikstofbemesting, lokaal ook op kalibemesting
zal worden geconcentreerd. Dit na een periode waarin velerlei bemestings- en
voedingsaspecten zijn onderzocht. Een ander voorbeeld is het onderzoek naar
groeiplaatseisen in het algemeen, dat nu zover is gevorderd dat aan een meer
gedetailleerd onderzoek in praktijkbeplantingen van één cultivar kan worden
begonnen.

Het andere loofhout werd meer intensief bij het onderzoek betrokken, vooral
eik en iep. Dit onderzoek is hoofdzakelijk gericht op de kwekerijproblemen, de
conditie van het plantsoen en de eisen aan de groeiplaats.
Er is sprake van een sterk toenemende belangstelling van de zijde van plantsoendiensten in onze grote steden voor het onderzoek dat het Bosbouwproefstation op het gebied van de teelt van loofhout doet.
Afdeling Selectie en veredeling
Voor het administratief vastleggen van herkomsten van alle houtsoorten werd
een indeling van Nederland gemaakt met bijbehorende codering. Hierbij werd
uitgegaan van een ontwerp dat door de voormalige Stichting Verbetering Houtopstanden was gemaakt. Deze indeling werd door de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NAKB) aanvaard en zal dienen tot
beschrijving (naamgeving) en codering van alle herkomsten.
Aan de selectiewerkzaamheden van naald- en loofhout kon een belangrijke
uitbreiding worden gegeven.
Ten behoeve van een zoölogische expeditie van de Universiteit van Amsterdam
voor bestudering naar chimpansees in Uganda werd een kopie van enkele van de
door het Bosbouwproefstation ontworpen en bij de selectie gebruikte klimmaterialen geleverd. Dit waren touwladder, katapult, werpmolen, nylon- en
andere lijnen. Na terugkomst van de expeditie bleek een en ander tot volle
tevredenheid te hebben gefunctioneerd.

Afdeling Pathologie en resistentieonderzoek
De belangrijkste problemen waarmede de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek zich in 1963 bezighield waren de wortelziekten van het naaldhout, en
de Marssoninaziekte van de populier.
Het onderzoek naar de bestrijding van het wortelrot veroorzaakt door de
wortelzwam, Fomes annosus, concentreerde zich in hoofdzaak op de biologische
bestrijding door middel van de concurrerende schimmel Peniophora gigantea, een
methode die grote perspectieven biedt om Fomes annosus in Pinus-cultures te
gaan bestrijden. Er wordt naar mogelijkheden gezocht om deze methode ook uit
te breiden tot de andere soorten van economisch belangrijke naaldbomen, zoals
de Japanse lariks, de douglasspar en wellicht ook de fijnspar. Primair is echter
een grondige inventarisatie nodig van de stobbenmycoflora van deze houtsoorten
en deze zal zich moeten uitstrekken over die gebieden waar de genoemde houtsoorten autochthoon zijn.
Het onderzoek naar de bladvlekkenziekte van de populier veroorzaakt door
Marssonina (Drepanopeziza) had betrekking op enige facetten van de biologie
van het organisme. De schimmel werd met succes gekweekt op bladschijfjes die
in Petrischalen op water dreven. Door middel van ascosporen en met conidiën
werden deze geïnoculeerd en een indruk werd verkregen van de gevoeligheid van
verschillende klonen. Aan een mogelijke samenhang tussen de mate van aantasting en een verminderd kaligehalte van deze bladeren wordt gedacht.
In het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met afstervingsverschijnselen
in opstanden van Pinus nigra. In het noorden des lands werd ernstige aantasting
veroorzaakt door de schimmel Scleroderris lagerbergii Gremmen (conidiënvorm
Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn). In de binnenduinen was dit afsterven van
complexe aard en ging gepaard met hevige aantasting door de dennenscheerder.

Afdeling Iepenonderzoek
De afdeling vond haar werk tot dusver bijna uitsluitend in eigen kwekerij en
laboratorium en had slechts verspreide contacten met de praktijk voor adviezen
en dergelijke. Hierin begint langzaam verandering te komen en wel door verschillende oorzaken:
1. De belangstelling in de praktijk voor iepen, inclusief veldiepen neemt steeds
toe.
2. De bestaande iepenproefvelden van de voormalige Stichting Verbetering
Houtopstanden zijn onder deze afdeling gaan ressorteren.
3. Nieuwe iepenproefbeplantingen worden door deze afdeling aangelegd.
4. Door de uitgifte van nieuwe klonen komt veel materiaal in het land te staan,
hetgeen meer veldwerk voor observatie en adviezen nodig maakt.
Experimenten met verdubbeling van het aantal chromosomen met behulp van
colchicine hadden dit jaar resultaat. Daardoor wordt het nu mogelijk een programma voor polyploïdieteelt op te zetten. Hierover is een apart rapport uitgebracht.
Afdeling Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie
De minutentabellen voor vellingswerk met de motorzaag in groveden kwamen
in het verslagjaar gereed. De tabellen zullen, vóór tot publikatie daarvan wordt
overgegaan, aan de bedrijfsgenoten worden gepresenteerd. Ten aanzien van het
percentage „algemene tijden" zal contact worden opgenomen met de Hoofdafdeling Sociale Zaken van het Bosschap.
Het verslag van het symposium „Lärm und Lärmabwehr bei Motorsägen"
werd gepubliceerd in het Holz-Zentralblatt. Overdrukken zijn toegezonden aan
de deelnemers van het symposium, aan de leden van sectie 32 van IUFRO en
aan fabrikanten en importeurs van motorzagen. Een korte samenvatting van het
verslag is verschenen in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift.
Veel aandacht is gegeven aan de problemen rond houtkap, houtuitsleep en
houttransport; een aantal vergelijkende onderzoekingen met tijdstudies is uitgevoerd. Het onderzoek zal in 1964 worden voortgezet en uitgebreid.
Afgesloten is een gedurende de periode 1956 t / m 1959 uitgevoerd onderzoek
aangaande de invloed van verschillende plantsoenbehandelingen, werkmethoden
en plantgereedschappen op plantslaging en efficiency bij tweejarige Pinus-soorten.
Dit onderzoek is indertijd verricht op initiatief van een Werkgroep Rationalisatie
Bosaanleg, waarin het Bosbouwproefstation, de afdelingen Busexploitatie, Houtteelt en Wiskunde van de Landbouwhogeschool, de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer samenwerkten. De resultaten van het
onderzoek zijn thans samengevat in een rapport dat ter publikatie aan het Nederlands Bosbouw Tijdschrift zal worden aangeboden.
De uitkomsten van een vergelijkend onderzoek bij planten in handkracht en
met de door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij ontwikkelde bosploeg-plantmachine werden gepubliceerd.
Voor analyse en vastlegging van werkmethoden, voor tijdstudies en voor
demonstratiedoeleinden, is een 16 mm filmcamera met tijdstudieprojector aangeschaft. Deze aankoop is gefinancierd uit een reserve van 1958.

II. RESULTATEN VAN PRAKTISCH BELANG OF MET PRAKTISCHE
PERSPECTIEVEN

1. Van de Engelse opbrengsttabel (werkhout) voor Corsicaanse den van Hummel en Christie, 1953, zijn voor de praktijk alleen de produktieklassen 3 en 4
met enig voorbehoud hier te lande te gebruiken. De produktieklassen 1 en 2
komen in Nederland vooralsnog niet voor. Om vele opstanden te kunnen
classificeren zijn nog een klasse 5 en 6 noodzakelijk.
2. Uit waarnemingen bij de aanleg van plantafstandsproefperken kon worden
afgeleid dat het gebruik van grotere plantafstand een besparing geeft aan
arbeidstijd, die overeenkomt met de besparing aan plantsoen.
3. Het onderzoek naar de bruikbaarheid van populierepoten wees uit dat het
van doorslaggevende betekenis voor het aanslaan is dat de poten van alle
zijtakken worden ontdaan. Dit is temeer van belang wanneer het cultivars
betreft die gemakkelijk door Dothichiza worden gedood, zoals 'Robusta',
'Heidemij' en 'I 214'.
4. Aantasting door virus heeft geen invloed op de jeugdgroei van populier.
5. Het voorkomen van virus wordt beperkt indien aangetast materiaal niet
wordt vermeerderd. Men elimineert de aantasting echter niet. Stekken van
gezonde planten, dat wil zeggen planten die geen symptomen van virus vertonen, kunnen namelijk zelf tot planten met virus uitgroeien.
6. Stikstofbemesting bij populier in de eerste jaren na aanleg van de beplanting
is, zoals reeds in vorige verslagen en publikaties is opgemerkt, noodzakelijk,
tenzij de grond geheel onkruidvrij wordt gemaakt. Het optreden van stikstofgebrek in de jonge beplanting is zelden het gevolg van een tekort aan stikstof in de grond maar meestal een gevolg van een nog te geringe wortelontwikkeling, dus van een beperking van de opnamecapaciteit van de plant.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat stikstofbemesting in de jeugd dringender is en langer moet worden volgehouden naarmate de wortelontwikkeling
moeilijker is. Dit verklaart waarom juist op lage veengronden een dergelijke
stikstofbemesting bij populier een noodzaak is voor het gelukken van de
beplanting en waarom de jeugdgroei op komklei zonder stikstofbemesting zo
langzaam is.
7. Veel beschadigingen aan wegbeplantingen, welke op verzoek van de praktijk
door het Bosbouwproefstation werden onderzocht, bleken het gevolg te zijn
van een toenemend onoordeelkundig gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Men dient zich af te vragen in hoeverre hierin door betere voorschriften
en door nauwer overleg tussen instanties die met de wegen respectievelijk
de wegbeplantingen te maken hebben, verbetering kan worden gebracht.
8. De vermeerdering van klonen van Leuce populieren bleek eenvoudig te
kunnen geschieden uit zomerstek onder voortdurende verneveling in de open
lucht.
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9. De iep 'Groeneveld' (296) werd aan de kwekers uitgegeven.
10. Enkele veelbelovende nieuwe iepeklonen voor laan-, stads- of schermbeplanting zijn naar voren gekomen en zullen intensief getoetst worden.
11. Bij de inoculatieproeven van dit jaar is de iep 'Commelin' minder ziek geworden dan de 'Vegeta'.
12. In de kwekerij is de 'Commelin' (274) aanzienlijk minder vatbaar voor de
iepeziekte dan de kloon 'Schuurhoek'.
13. Er is uitzicht op een methode om iepen door middel van winterstek te vermeerderen.
14. Vastgesteld is dat de invloed van ondergroei op vellingswerk met de motorzaag bij groveden gemiddeld in de orde van grootte van 9 % ligt.
15. Het wegnemen van dikke takken met de motorzaag bij groveden heeft in het
algemeen alleen zin bij bomen met dbh > 25 cm.
16. De motorzaag geeft bij vellingswerk van groveden gemiddeld ongeveer 10 %
tijdbesparing ten opzichte van het werk met handzagen voor vellen, snoeien
en schillen.
17. De bosploeg-plantmachine (bezet door trekkerchauffeur en één planter) geeft
bij het planten van tweejarige dennen een grote produktiestijging per manuur ten opzichte van de methode bosploegbewerking met paard en Gepasploeg of met trekker en Gepasploeg, gevolgd door planten met de ijzeren
plantwig. Op drie onderzochte objecten bleek door tijdstudies deze produktiestijging gemiddeld ongeveer 80 % te zijn. Een dergelijke produktiestijging is
zeker in een tijd van schaarste aan arbeidskrachten van grote betekenis en
bepaald is dit het geval als de meest gunstige plantperiode beperkt van
duur is.
18. Ondanks de grote produktiestijging is het werk met de bosploeg-plantmachine
(met chauffeur en één planter) bij de huidige verhouding van machinekosten
en arbeidslonen nog duurder dan op objecten waar het maken van een open
plantvoor wordt uitgevoerd met paard (of trekker) en Gepasploeg en geplant
wordt met de ijzeren plantwig. Op grond van de drie beschouwde objecten
wordt geschat dat de meerkosten per ha ongeveer 20 à 25 % zullen bedragen
(exclusief kosten plantsoen en inkuilen).
19. Over de kwaliteit van het werk met de bosploeg-plantmachine ten opzichte
van planten met de ijzeren wig kan nog niets met zekerheid worden gezegd.
De uitkomsten van het onderzoek lijken erop te wijzen dat er geen of
geringe verschillen in plantslaging zijn; op één object echter werd geconstateerd dat de plantmachine meer uitval gaf. Het is waarschijnlijk dat
extra aandrukken van de machinaal geplante dennen een iets lager uitvalpercentage tot gevolg heeft ten opzichte van de niet aangetrapte machinaal
beplante rijen.
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20. Bij een serie plantproeven met handgereedschap kon niet worden aangetoond
dat wortelsnoei, modderen en nasteken invloed hebben op het slagingspercentage van tweejarige Pinus-beplantingen.
21. Bij vergelijking van werkmethoden bleek tweemanswerk niet te leiden tot
een betere plantslaging; het vraagt echter, afhankelijk van het gebruikte gereedschap, 35-60 % meer arbeidstijd dan eenmanswerk. De methode „plant
voor plant" (plantgat maken, direct gevolgd door inplanten) bleek iets
minder uitval (ongeveer 4 % ten opzichte van totaal aantal planten) te veroorzaken dan de methode „heen wiggen, terug planten" (eerst plantgaten
steken, daarna inplanten), daarentegen ligt de benodigde arbeidstijd ongeveer
15 % hoger.
22. Bij de vergeleken plantgereedschappen werd geen verschil in plantslaging
gevonden, wel echter ten aanzien van de benodigde arbeidstijd. De plantboor
vraagt meer tijd dan de plantwiggen (bij eenmanswerk gemiddeld 32 %
meer), de houten wig meer tijd dan de ijzeren wig (bij eenmanswerk gemiddeld 8 % meer).
23. Bij toepassing van de werkmethode „eenmanswerk, ijzeren wig, heen wiggen,
terug planten" bleek de arbeidsbehoefte per ha (10.000 planten) gemiddeld
32 manuren te zijn, bij toepassing van de methode „plant voor plant" gemiddeld 37 manuren.

III. ACTIVITEITEN EN AAN DE ORDE GESTELDE VRAAGSTUKKEN

1. AFDELING GROEI- EN OPBRENGSTONDERZOEK
Inhoudsonderzoek
Het inhoudsonderzoek van de Corsicaanse en Oostenrijkse den vond verdere
voortgang. Het aantal sectiemetingen werd respectievelijk met 98 en 193 stuks
vergroot.
Met de afdeling Houtmeetkunde van de Landbouwhogeschool vond overleg
plaats teneinde te komen tot het gezamenlijk samenstellen van een inhoudstabel
voor de fijnspar. Het aantal sectiemetingen van deze houtsoort werd enigszins
vergroot.
Ten behoeve van de massabepaling van een Pinus contorta proefperk werd een
vijftigtal sectiemetingen verricht.
In een bemestingsproefperk groveden te Someren werden sectiemetingen (240
stuks) verricht en een voor deze opstand geldende inhoudstabel samengesteld.
In samenwerking met de afdeling Statistiek werd een programma voor het met
de computer berekenen van boominhouden uit de gegevens verkregen uit sectiemetingen, opgesteld.
Opbrengstonderzoek
Het opbrengstonderzoek aan de Corsicaanse en Oostenrijkse den vond verdere
voortgang.
Op de Veluwe werd nog één proefperk Oostenrijkse den uitgezet. De inventarisatie van voor proefperken geschikte opstanden in het noordoostelijk deel van
het land kwam gereed. In dit gebied werden 1 Corsicaanse en 13 Oostenrijkse
dennenproefperken uitgezet. Behoudens in het zuiden van het land, waar nog
enige proefperken zullen worden aangelegd, wordt nu voor het opbrengstonderzoek van beide houtsoorten over een voldoend aantal proefperken beschikt.
Een aantal zogenaamde tijdelijke proefperken Amerikaanse eik, werd vervangen
door in oppervlakte grotere proefperken. De waarde van tijdelijke zeer kleine
proefperken is in het algemeen voor het onderzoek gering te achten. Waar
enigszins mogelijk, worden deze kleine proefperken door grotere proefperken
vervangen, waardoor het aantal geringer wordt. Enkele nieuwe proefperken van
andere houtsoorten (Abies grandis en Tsuga heterophylla) werden aangelegd.
De dunningen van de daarvoor in aanmerking komende proefperken werden
aangegeven en de voorbereidingen voor de uitvoering van het dunningsprogramma
voor 1963/1964 werden getroffen. In totaal werden 100 proefperken opgemeten.
De verwerking van de verkregen proefveldgegevens lag hierbij sterk achter. Van
slechts 38 proefperken werden de meetgegevens verwerkt. In samenwerking met
de afdeling Statistiek is het thans echter mogelijk geworden de meetgegevens met
een computer te verwerken. Dank zij deze mogelijkheid zal in het komende jaar
de verkregen achterstand wellicht grotendeels kunnen worden ingelopen.
Ten behoeve van het project „voorbeeldopstanden" werden enige metingen
verricht. Voor de afdeling Bosstatistiek en Bosinrichting van het Staatsbosbeheer
werd een voorlopige opbrengsttabel voor de Corsicaanse den samengesteld. Als
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basis hiervoor gold de Engelse tabel werkhout van Hummel en Christie 1953.
Van de vier in deze tabel onderscheiden produktieklassen, komen de eerste twee
hier te lande niet voor. Onze beste opstanden vallen in produktieklasse 3. Vele
opstanden vallen echter nog beneden produktieklasse 4.Teneinde ook deze opstanden te kunnen classificeren, werd aan de op spilhoutmassa omgewerkte klassen 3 en 4 nog een klasse 5 en 6 toegevoegd. De verkregen opbrengsttabel kan
voor de Corsicaanse den in ons land worden gebruikt, totdat over een op eigen
waarnemingen en cijfermateriaal berustende tabel beschikt zal kunnen worden.
Houtmeetkundig onderzoek
Van het Internationaal Opleidingscentrum voor Luchtkartering te Delft werd
een eindrapport ontvangen betreffende het onderzoek naar de houtmassabepaling
met behulp van luchtfoto's in Nederland. Aan dit onderzoek werd medewerking
verleend in de vorm van de uitvoering van de terristische opnamen en berekeningen. Verder opnamewerk wordt vooralsnog niet noodzakelijk geacht, zodat
dit project met het opstellen van dit eindrapport ten einde is gekomen.
In de methode van sectiemetingen ten behoeve van het inhoudsonderzoek zal
wellicht enige verandering worden gebracht. Voorbereidende studie werd hiertoe
verricht.
Groeionderzoek
a. Plantafstandsonderzoek
Aangelegd werden twee plantafstandsproefvelden. De ene op terreinen van de
Waterleiding Mij Gelderland N.V. te Putten (houtsoort groveden, 5 plantafstanden en 3 herhalingen), de andere in de boswachterij „Het Loobosch" (houtsoort
Corsicaanse den, 4 plantafstanden en 3 herhalingen). De beplanting in Putten
slaagde bijzonder goed, die in het Loobosch door de slechte kwaliteit van een
groot gedeelte van het plantsoen zeer slecht. Deze laatste zal het komende jaar
gedeeltelijk opnieuw worden ingeplant. Door tijdwaarnemingen gedurende het
planten konden de benodigde arbeidsuren per plantafstand en per oppervlakteeenheid worden berekend. De planttijdbesparing, welke wordt verkregen door
grotere plantafstanden te gebruiken, komt ongeveer met de daarbij te verkrijgen
plantsoenbesparing overeen.

plantafstand in cm
80 X 80
100 X 100
125 X 125
150 X 150
175 X 175

aantal planten per ha

planttijdeenheden,
100 X 1 0 0 = 100

15625
10000
6400
4444
3265

143
100
63
46
39

In vergelijking met de plantafstand 100 x 100 cm geeft het planten op:
80 X 80 cm een verhoging van 56 % op plantsoenkosten en 43 % op
plantkosten;
125 x 125 cm een verlaging van 36 % op plantsoenkosten en 37 % op
plantkosten;

13

1 50 X 150 cm een verlaging van 56 % op plantsoenkosten en 54 % op
plantkosten;
175 X 175 cm een verlaging van 67 % op plantsoenkosten en 61 % op
plantkosten.
b.

Zuiveringsonderzoek
In het grote zuiveringsproefveld Corsicaanse den op ,,De Utrecht" werden de
destijds uitgezette proefcirkels vervangen door proefperken van 12 are groot. De
proefcirkels werden opgemeten en berekend.
Andere werkzaamheden
Voor de afdelingen Houtteelt loofbomen en Houtteelt naaldbomen werd een
groot aantal proefperken opgemeten.

2. AFDELING HOUTTEELT NAALDBOMEN
VOEDINGSONDERZOEK

Bemesting
Gebreksverschijnselen
De merkwaardige verschijnselen die wellicht terug te voeren zijn op verstoring
van de voedselhuishouding, waardoor mogelijk kopergebrek optreedt, kwamen in
het afgelopen jaar steeds meer onder onze aandacht. Daar nog niet bewezen is
welke elementen in het minimum verkeren, werd het aantal reeds bestaande
bemestingsproefvelden uitgebreid. De verschijnselen bestaan uit twee verschillende afwijkingen. Ofwel de planten gaan sterk slingeren, zowel in de eindscheut als
in de takken, ofwel er vormen zich geen behoorlijke eindknoppen, waardoor vele
nieuwe zijknoppen uitlopen die de boom een struikvorm verlenen.
Daar deze verschijnselen zowel in beplantingen, vooral bij jonge bomen, als in
kwekerijen optreden, kan men slechts ongunstige resultaten van een dergelijke
begroeiing verwachten. Blijkbaar is het niveau van het in het minimum verkerende element, waarbij de ziekteverschijnselen optreden bij verschillende houtsoorten
verschillend. Op de kwekerij „De Drakenburg" waar een permanent prosfveld
ligt waarin loofhout naast naaldhout wordt onderzocht, reageerde populier duidelijk met kopergebreksverschijnselen, Japanse lariks daarentegen niet.
Om te bestuderen of genetische aanleg binnen een soort nog verschillende
reactie teweegbrengt, werden „zieke" en „gezonde" bomen in proefvelden te
Someren (douglas) en Schoonlo (douglas en Japanse lariks) in de toppen geënt
met rechtgroeiende klonen van de collectie van het Bosbouwproefstation. In 1965
kan hiervan pas resultaat worden verwacht.
Teneinde een inzicht te verkrijgen in de sporenelementenhuishouding in de
plant werden periodiek gewasmonsters verzameld.
Invloed van bemesting op bladziekten
Teneinde na te gaan welke invloed bemesting heeft op de schotgevoeligheid
van groveden werd een gecombineerde bemestings- en bestrijdingsmiddelenproefopzet gerealiseerd. Er wordt een reactie op kalibemesting vermoed. Het is echter
zeer moeilijk om de aantasting vast te leggen in een cijfer dat een duidelijk inzicht weergeeft.
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Invloed van bemesting op schade door vorst
De winter 1962-1963 bleek op vele plaatsen veel meer schade te hebben aangericht dan de vroege winter van 1961-1962.
In het bemestingsproefveld in Oostelijk Flevoland in Corsicaanse den, een voor
vorst vrij gevoelige boom, werden de volgende waarnemingen gedaan:
a. bemesting geeft minder sterfte dan niet bemesten;
b. in de winter van 1962-1963 trad in de percelen waar stikstofbemesting werd
gegeven in najaar 1961 meer sterfte op dan in die welke deze bemesting in
voorjaar 1962 ontvingen.
Teelttechnische aspecten
Chemische onkruidbestrijding
In tijdstippenproeven bleek het middel Weedazol (aminotriazol) op elk tijdstip
een goed effect te sorteren. Hergroei van gras trad na zes weken op.
Toetsing van naaldbomen
Douglastoetsproefvelden werden in de boswachterijen Sprielderbos en Appelscha Z aangelegd. De planten waren alle verpakt in polyethyleen. Het doel van
deze proeven is toetsing van Nederlandse douglasselecties (zaaisels van geselecteerde moederbomen vrij afgebloeid en zaad per boom gescheiden uitgezaaid en
opgekweekt).
Een proef met naar lengte gesorteerde tweejarige verspeende groveden werd in
de boswachterij Haarle uitgeplant.
De mengproef in de boswachterij Haarle met de soorten groveden, Oostenrijkse den, Corsicaanse den, Weymouth den, Pinus contorta en douglas, is uitgevoerd met verschillende plantafstanden, nl. 1,5-2,0, 2,5 en 3,0 m. Het doel
van de proef is na te gaan welke Pinus-soort kan worden aanbevolen voor
menging met douglas op redelijke, doch klimatologisch gevaarlijke, groeiplaatsen.
In de boswachterijen Hooghalen en Gieten werden mengproeven van naaldhoutsoorten aangelegd. De Pinussoorten bestaan uit groveden, Oostenrijkse den,
Corsicaanse den, Weymouth den en Pinus contorta gemengd met fijnspar. Het
doel van deze proeven is onderzoek van het verplegingseffect van Pinussoorten
op de meereisende fijnspar.
In de boswachterijen Appelscha Z en Haarle werden de proefvelden van grovedennenselecties aangelegd, respectievelijk 11 en 20 herkomsten in drievoud.
In de tweede helft van mei werden de proefvelden nagegaan op Hylobius vraat.
In de boswachterij Haarle kwam deze snuitkever zeer veelvuldig voor; ofschoon
alle Pinussoorten vóór het planten in DDT 50 % gedompeld waren, was de aantasting in de selecties van groveden toch zeer hevig. In de tweede helft van mei
en juni zijn alle Pinusproefvelden bespoten met DDT tegen Hylobius.
Geregeld zijn de velden gecontroleerd. Vraatvluchten van Hylobius hebben zich
niet voorgedaan.
Landelijk kwekerijonderzoek
Met materiaal van eigen kwekerij werd verspeend in diverse kwekerijen om het
verschil in kwaliteit van deze kwekerijen onderling te kunnen vergelijken en
daarna vast te kunnen stellen waaraan deze verschillen zijn toe te schrijven. De
aanslag, de groei, het bodemprofiel, de chemische samenstelling van de grond, de
kleur van het plantsoen werden regelmatig waargenomen. In 1964 kan dit
materiaal worden verwerkt.
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Onderzoek naar de behandeling van grond en plantsoen
Op de proefkwekerij „De Vierhoek" te Wageningen, die in samenwerking met
het Staatsbosbeheer is aangelegd, worden sedert enkele jaren de reacties nagegaan
van verschillende houtsoorten, ten opzichte van verschillende behandelingen na
verspenen. De verschillen worden veroorzaakt door bemesting op anorganische
en op organische basis. In het laatste geval zijn compost en stalmest gebruikt. De
aanslag van alle proefvelden was goed, zodat in 1964 de resultaten van de groei
te verwachten zijn. Met dit materiaal zal een reeks proefvelden worden aangelegd,
om na te gaan welke behandeling het gunstigst is voor het aanslaan van het jonge
bos.
Sorteerproeven
Uit voorlopige veldproeven bleek dat de sortering naar lengte van te verspenen
planten zich na het verspenen handhaaft. Bij de kleinste planten komt zeer veel
uitval voor. Om hierover exacte gegevens te verkrijgen werden op de kwekerij
„De Vierhoek" van diverse boomsoorten sorteringen gemaakt die werden verspeend. Ook deze sloegen goed aan. In 1964 zal dit materiaal eveneens op deze
kwekerij worden uitgeplant, om na te gaan hoe deze sorteringen zich gedragen.
Voorzien wordt dat deze proeven belangrijke consequenties zullen opleveren voor
de bosbouwpraktijk.
3. AFDELING HOUTTEELT LOOFBOMEN
Onderzoek naar groeiplaatseisen
a. Populier
De waarnemingen in de cultivarproefvelden werden voortgezet, vooral met
betrekking tot het optreden van bladziekten. Een begin werd gemaakt met de
inventarisatie van 'Robusta'-rijbeplantingen, die kunnen dienen voor verder onderzoek naar de bodemfactoren, die de groei van populier beïnvloeden. Gezien de
weinige verschillen in reactie van de verschillende cultivars op de bodem lijkt het
voldoende dit onderzoek tot één cultivar te beperken, hetgeen het onderzoek qua
omvang aanzienlijk beperkt. Mochten nieuwe klonen toch afwijkingen in bodemeisen vertonen, dan zal dit in de toetsingsproefvelden tot uiting komen.
De proefperken op komgrond zijn alle gemeten, dit dank zij de medewerking
van de afdeling Groei- en opbrengstonderzoek.
b. lep
In de verschillende delen van het land zijn de nog bestaande oudere iepenbeplantingen geïnventariseerd. De resultaten werden in rapporten en tabellen verwerkt. Het aantal voor het onderzoek geschikte beplantingen is zo beperkt dat
waarschijnlijk alleen tendenzen kunnen worden vastgesteld. Dit is echter van
belang onder andere voor het onderzoek met nieuwe proefbeplantingen. Het
aantal voor verder onderzoek geschikte objecten is 200, waarin proefstroken zijn
uitgezet en gemeten; het bodemprofiel is beschreven waarbij een nieuwe classificatie moest worden gemaakt voor bermprofielen. Voor leeftijdsonderzoek stelde
de houthandel stamschijven van gevelde bomen ter beschikking.
c. Es
Een begin werd gemaakt met de inventarisatie van voor onderzoek geschikte
laanbeplantingen.
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d. Algemeen
In samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering is een informatief
onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden van loofhoutteelt op gronden in het
westen van Nederland. Dit onderzoek is later uitgebreid in een gespreksgroep,
waarin onder andere ook het Staatsbosbeheer was vertegenwoordigd.
Bemestingsonderzoek
a. Populier
Enkele nieuwe proefvelden werden aangelegd, onder andere met een nieuwe
en (volgens opgave van de betrokken industrie) langwerkende stikstofmeststof die
bovendien fosfor, kalium en magnesium bevat. Een dergelijke meststof is vooral
voor laanbeplantingen van groot belang te achten; de moeilijkheid bij stikstofbemesting is namelijk het snelle uitspoelen van de tegenwoordig gebruikte meststoffen waardoor gedurende een aantal jaren na aanleg van de beplanting jaarlijks
bemest moet worden.
In de bestaande proefvelden is het onderzoek voortgezet. Van de belangrijkste
proefvelden zijn tussentijdse rapporten gemaakt, waarin alle resultaten van de
afgelopen jaren zijn samengevat. Het gedetailleerde bemestingsonderzoek in het
speciale proefveld op de kwekerij Drakenburg bij Baarn werd dit jaar voortgezet
met populier en lariks; een roestresistente populierekloon is hiervoor gebruikt.
Een publikatie over kalibemesting bij populier werd opgesteld; hij zal in voorjaar 1964 verschijnen in „Kali".
b. Andere houtsoorten
De meet- en bladanalysecijfers van es en esdoorn in het vorengenoemde bemestingsproefveld te Baarn werden verwerkt met medewerking van de heer La
Bastide. De resultaten wijzen op een geringe of geen gevoeligheid van deze houtsoorten voor kopergebrek bij omstandigheden die dit gebrek bij populier en wilg
sterk doen optreden. Opvallend is de grote stikstofbehoefte van deze houtsoorten,
vooral van es. Esdoorn reageerde sterk op kalibemesting.
In enkele laanbeplantingen van es is een bemestingsproef uitgezet, waarbij het
accent op stikstofbemesting ligt. In een iepen- en in een eikenlaanbeplanting werd
een proef aangelegd met onder meer de onder Bemestingsonderzoek sub a genoemde nieuwe stikstofmeststof. De eikebeplanting is als geheel mislukt.
Op verzoek van een kweker is in zijn kwekerij een bemestingsproefveld in eiken
uitgezet.
Menging en tussenteelt
De bestaande proefvelden zijn gemeten. Geen nieuwe proeven zijn aangelegd.
Het is namelijk moeilijk in de praktijk proefvelden met verschillende vormen van
tussenteelt binnen één beplanting aan te leggen. Er worden nu praktijkbeplantingen
gezocht met bepaalde tussencultures, die in onderzoek zullen worden genomen.
De bedoeling is hiermee demonstratiebeplantingen te krijgen waarvan een veelheid van gegevens beschikbaar is.
Kwekerijonderzoek
a. Populier
Drie proefvelden voor onderzoek naar de optimale stekafstand zijn aangelegd,
twee op de kwekerij Oostelijk Flevoland en één op de kwekerij „De Dorsch-
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kamp", alle met de klonen 'Gelrica' en 'Marilandica'. Dit betekent een voortzetting van het enkele jaren geleden (in samenwerking met het Staatsbosbeheer)
met 'Robusta' begonnen onderzoek.
b. Eik
Een groot aantal eenjarige zaailingen van elf herkomsten, in het voorjaar door
de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij ter beschikking gesteld van de
afdeling Selectie en veredeling, bood de gelegenheid een onderzoek in te stellen
naar de criteria, die voor de sortering van eikeplantsoen kunnen worden gehanteerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan driehonderd zaailingen, die gedurende een aantal jaren zullen worden onderzocht op onder andere lengtegroei,
eindknopvorming, het aantal groeiperioden per jaar, de aard van de vertakking
etc. Het onderzoek is voortgevloeid uit een inventarisatie van kweekmethoden
van eik.
c. Andere houtsoorten
Een inventarisatie werd verricht omtrent de in de handelskwekerijen gebruikte
methoden bij vermeerdering en kweek van es, esdoorn en iep.
Onderzoek teelttechniek
a. Populier
De proefvelden betreffende plantgatgrootte, plantsoensoort en snoei werden gemeten. Het onderzoek naar de optimale grootte van plantgaten is afgesloten. De
resultaten zijn verwerkt en gepubliceerd. Het onderzoek naar de bruikbaarheid
van poten is uitgebreid met twee proefvelden waarin het aanslaan van verschillend gesnoeide poten is onderzocht bij de cultivar Heidemij. Het is gebleken
dat de sterfte bij poten waarbij alle zijtakken waren verwijderd 0 % bedroeg, bij
poten waarbij alleen de bovenste krans zijtakken was gespaard ca. 45 % en bij
de poten die niet gesnoeid waren ca. 65 %.
Een definitief rapport betreffende het snoeionderzoek, uitgevoerd in het kader
van de Werkgroep Snoeien, werd aan de leden toegezonden; de resultaten zullen
als „Uitvoerig Verslag" van het Bosbouwproefstation verschijnen. Het enige deel
van het onderzoek dat door het Bosbouwproefstation zal worden voortgezet betreft de invloed van de mate van snoeien op aanwas en waterlotvorming; hiervoor
zijn twee grote proefstroken in wegbeplantingen in de Noordoostpolder beschikbaar.
b. Eik
Het onderzoek naar de invloed van de kwekerij van herkomst op het aanslaan
van laanbomen werd voortgezet, dit jaar weer met laanbomen van drie zand- en
drie kleikwekerijen. Deze bomen zijn uitgeplant in zes proefvelden. De resultaten
wezen uit dat niet alleen de kwekerij van herkomst maar ook de omstandigheden
op de plantplaats een grote invloed op het aanslaan hebben. Naar deze omstandigheden zal in 1964 een nader onderzoek worden ingesteld. Ze hebben
vooral betrekking op de vochtvoorziening van de eiken.
Gevolgen van ziekten en beschadigingen voor de houtteelt
a. Populierebladziekten
De resultaten van de inventarisatie van het optreden van Marssonina en roest
in 1960 t / m 1962 werden in drie rapporten met conclusies samengevat. Deze
inventarisatie werd dit jaar hervat in een groot aantal wegbeplantingsobjecten van
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'Serotina erecta' en 'Robusta' en in proefvelden van velerlei aard. Evenals in
vorige jaren vallen de grote regionale verschillen in aantasting door Marssonina
op. De gebieden waar de ziekte het hevigst optreedt zijn Noord-Brabant en de
IJsselmeerpolders. Gezocht wordt in de richting van respectievelijk kaliumtekort
en calciumovermaat, die beide eenzelfde invloed op de conditie van de boom
kunnen hebben. Proeven met K-bemesting (gecombineerd met stikstof) blijven in
Noord-Brabant een gunstige invloed op resistentie en groei uitoefenen. In Oostelijk Flevoland zullen proeven worden uitgevoerd die tot doel hebben de opname
van calcium door de populieren te verlagen. Het onderzoek naar de invloed van
ontbladering op wortelontwikkeling in grote bewortelingskisten werd beëindigd.
De resultaten zijn nog niet verwerkt.
Het periodieke verzamelen van monsters van bladeren, takken en wortels van
'Robusta' werd beëindigd. Het materiaal wordt nu onderzocht. De bedoeling van
dit onderzoek is na te gaan in welke mate zetmeel en N in de genoemde delen
van de boom aanwezig zijn en hoe dit varieert. Dit in verband met de invloed van
bladziekten op de conditie van de boom.
b.

Bastvlekkenziekte
De vaste objecten werden weer gecontroleerd op mate van aantasting. Het
aantal nieuwe vlekken is veel geringer dan in 1962. De mate van optreden van
deze ziekte blijkt dus sterk door externe omstandigheden te worden beïnvloed.

c. Virus
Het onderzoek naar de invloed van aantasting door virus op de groei van
populier is afgesloten. De resultaten worden gepubliceerd. Het onderzoek naar de
mogelijkheid het virus door vermeerdering van gezond materiaal uit te schakelen
is voortgezet met de aanleg van een nieuw proefveld met de laatste afstekkingen.
Ook dit onderzoek kan worden afgesloten. Alle proefvelden werden in juli en
augustus op aantasting gecontroleerd. Het onderzoek heeft plaats op verzoek van
de NAKB.
d. Vorstschade
Nog steeds blijven verzoeken om advies binnenkomen naar aanleiding van de
schade aan populier en wilg tengevolge van de late wintervorst in maart 1962.
Hiervan hebben vooral de Italiaanse populier, 'Serotina' en 'Heidemij' te lijden
gehad, evenals bepaalde wilgeklonen. Over dit verschijnsel wordt een publikatie
voorbereid.
e. Onkruidbestrijding
De schade in wegbeplantingen door onoordeelkundig gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen neemt sterk toe, zowel in de steden en dorpen als daarbuiten.
Vele verzoeken om advies bij afsterven van beplantingen bleken hierop betrekking te hebben. Betere voorschriften omtrent dosis en aard van te gebruiken
middelen zullen nodig zijn om meer en grotere ongelukken in onze wegbeplantingen te voorkomen.
Toetsing van nieuwe selecties
Bestaande proefvelden werden gemeten. Zes nieuwe proefvelden zijn aangelegd,
waarbij behalve Aigeiros-selecties nu ook Aigeiros X Tacamahaca hybriden van
Stout en Schreiner zijn betrokken. Vier verschillende Populus canescens-klonen
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zijn geënt op Populus alba onderstammen, totaal ca. 1000 stuks. Het materiaal
(de eerste geselecteerde Populus canescens) zal in 1965 in proefbeplantingen langs
wegen worden uitgeplant.
Een nieuwe klassenindeling voor de Rassenlijst voor Loothoutgewassen werd
ontworpen. De nieuwe rassenlijst kan in de loop van 1964 verschijnen.

4. AFDELING SELECTIE EN VEREDELING
Naaldhout
a. Groveden
1. O p s t a n d e n k e u r i n g in N e d e r l a n d
Voor de keuring van opstanden werd een methode uitgewerkt. Ruim 250
opstanden werden volgens deze methode beoordeeld.
Met het Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
werd wegens de geringe beschikbare tijd overeengekomen dat de keuring voorlopig beperkt zou worden tot die opstanden, die deze beide instanties, elk voor
zich, in hun eigendom/beheer als de mooiste beschouwen.
2. O p s t a n d e n k e u r i n g in h e t b u i t e n l a n d
Op verzoek van de NAKB werd in de nazomer een bezoek gebracht aan een
aantal van de beste, voor zaadwinning uitgezochte grovedennenopstanden in
Duitsland en België. Het doel van dit bezoek was na te gaan hoe de kwaliteit van
deze opstanden en daarvan vooral die, gelegen nabij de grens met Nederland,
door het proefstation beoordeeld zou worden in vergelijking met die van de
Nederlandse zaadopstanden.
Bezichtigd werd een aantal van de beste voor zaadwinning geselecteerde Duitse
grovedennenopstanden in de omgeving van Meppen en Haselünne (volgens de
Duitse indeling gelegen in het zeer grote herkomstgebied 3: Niederdeutsches
Tiefland West). Naar Nederlandse maatstaven gerekend varieert de kwaliteit van
deze opstanden van een matige A, via B tot afgekeurd. Als geheel is de kwaliteit
niet onbevredigend en kan in deze herkomsten een goede aanvulling of vervanging van Nederlands zaad worden gevormd, indien dat laatste niet in voorraad is.
De kwaliteit van de Noordbelgische opstanden (Kempen) is in het algemeen
vergelijkbaar met de eerdergenoemde Duitse, met dit verschil dat A-opstanden
in de Kempen niet voorkomen. De opstanden in de Ardennen daarentegen zijn in
sommige gevallen bijzonder mooi van vorm.
Van de bezichtigde Duitse opstanden wordt in Duitsland verwacht dat zij een
hoge mate van resistentie tegen dennenschot bezitten, daar zij gegroeid zijn in een
gebied waar veel schot voorkomt. Zij vertegenwoordigen dus een lokale selectie
binnen gebied 3. Van een aantal van de Belgische opstanden worden de nakomelingen thans getoetst. Gegevens omtrent groei en resistentie zijn dus bekend.
De conclusie is dus dat ook de betere Belgische opstanden evenals de Duitse uit
het genoemde gebied in aanmerking komen voor zaadleverantie voor ons land,
indien wij over te weinig Nederlands zaad beschikken.
3. B e m o n s t e r i n g e n o n d e r z o e k v a n B e l g i s c h e p l u s o p s t a n d e n
Teneinde selecties uit deze opstanden te kunnen vergelijken met het Nederlandse materiaal werden in december 1963 van 31 uitgezochte grovedennen in de
beste Belgische opstanden kegels en enthout verzameld.
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4. P l u s b o m e n s e l e c t i e in N e d e r l a n d
In aansluiting aan het in vorige jaren verzamelde materiaal (kegels van ca.
400 plusbomen en enthout van zovele daarvan als in verband met de kasruimte
kon worden „verwerkt") werden nog verzameld:
voorjaar: enthout van 165 plusbomen waarmee 2475 enten werden gemaakt
en kegels van 40 plusbomen;
najaar: enthout en kegels van 27 plusbomen.
De enten, uitgevoerd in de kas in de zomer van 1963 gaven een goed resultaat.
Het is dus mogelijk de hoeveelheid te maken enten per jaar te vergroten door het
enten in de zomer.
5. K r u i s i n g s w e r k
Een zevental combinaties werd door kunstmatige bestuiving tot stand gebracht.
6. T o e t s i n g v a n p l u s b o m e n
De voortgezette meting van per plusboom door vrije bestuiving ontstane nakomelingen van elk van zeven plusbomen in een vergelijkende proef gaf de
volgende resultaten: Totale houtproduktie van zeven zaaisels gedurende zeven
jaar (vanaf zaad) uitgedrukt in procenten (laagste produktie = 100 %) bedroeg
respectievelijk: 100, 129, 144, 149, 173, 270 en 376 (meting oktober 1963).
Nieuwe soortgelijke toetsproeven met een groter aantal zaaisels werden aangelegd, namelijk te Oostereng (50 zaaisels), Appelscha (11 zaaisels), Wageningen
(50 zaaisels).
Enkele honderden zaaisels van plusbomen werden in verslagjaar tweejarig en
zullen eveneens in toetsproeven worden vergeleken.
b. Pinus nigra
1. H e r k o m s t e n o n d e r z o e k
De in samenwerking met professor Röhrig voorbereide herkomstenproef van
Pinus nigra, uitgebreid met een aantal Nederlandse herkomsten, werd aangelegd
te Mill. De voorbereiding van een tweede, soortgelijke proef werd voorbereid in
Kootwijk (aanleg voorgenomen voorjaar 1964).
Na drie jaar in de kwekerij bleek vooral de Corsicaanse dennenherkomst van
landgoed „De Utrecht' een goede groei en goede winterhardheid te vertonen. Dit
viel des te meer op omdat door de strenge voorafgaande winter andere herkomsten (zoals Corsica en Texel) veel geleden hadden.
2. P l u s b o m e n s e l e c t i e
In de beste opstanden van Texel, alsmede in een opstand van het landgoed
„De Utrecht" en in één van het landgoed „Bruggelen" werden in totaal negentien
plusbomen uitgezocht, waarvan in december 1963 zaden en enthout voor respectievelijk toetsing en vegetatieve vermeerdering werden gewonnen. Daarnaast
waren een negentigtal enten van zes plusbomen van Corsicaanse den in het voorjaar gemaakt.
3. T o e t s i n g v a n p l u s b o m e n
Van een eerder geselecteerde serie van vijfentwintig bomen werden de zaaisels
opgekweekt. Deze zaaisels zullen in een toetsproef, aan te leggen in het voorjaar
van 1964, verder worden bestudeerd.
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c. Douglas
1. H e r k o m s t e n o n d e r z o e k
Door recent Amerikaans onderzoek zijn aanwijzingen verkregen dat uniforme
herkomsten tot veel enger geografisch begrensde gebieden beperkt zijn dan tot
heden werd aangenomen. Gebleken is uit onderzoek van Irgens-Moller dat natuurlijke opstanden op enkele tientallen km van elkaar verwijderd nakomelingen opleveren met totaal verschillend tijdstip van uitlopen. (Deze twee groepen van
nakomelingen waren respectievelijk de eerst en de laatst uitlopende van een reeks
herkomsten uit geheel verschillende ver van elkaar gelegen gebieden.)
Zeer nauwkeurige definitie en controle van de opstand van herkomst en van de
begrenzing van die opstand zal nodig zijn om een inzicht te verkrijgen in de voor
Nederland meest geschikte herkomsten. Van de door Irgens-Moller vermelde laat
uitlopende herkomst werd inmiddels een kleine hoeveelheid zaad voor een proef
verkregen.
2. O p s t a n d e n s e l e c t i e
In verslagjaar kwam de lijst van voor zaadwinning goedgekeurde douglasopstanden, gesplitst in selectie A en selectie B, gereed.
3. P l u s b o m e n s e l e c t i e
Circa honderd zaaisels, elk afkomstig van één plusboom, in totaal omvattend
80.000 planten, werden in 1962 op vierjarige leeftijd gemeten. Eenzelfde serie
werd in 1963 gemeten. Ook werd van alle zaaisels de resistentie tegen vorst en
uitdroging vergeleken en het tijdstip van uitlopen bepaald.
Op grond van deze waarnemingen, die onverwacht grote verschillen in eigenschappen aan het licht brachten, werd een aantal géniteurs uitgezocht en, voor
zover mogelijk, op grotere schaal alvast vegetatief vermeerderd. Daarnaast
werden in de beste voor zaadwinning goedgekeurde opstanden plusbomen uitgezocht, waarvan enthout werd verzameld. Omdat vrijwel geen kegels werden
geproduceerd in verslagjaar kon slechts aan een zeer gering aantal bomen enig
zaad worden gewonnen. In totaal werden van zeventien klonen 565 enten
gemaakt.
4. T o e t s i n g v a n p l u s b o m e n
De op „De Dorschkamp" opgekweekte zaaisels, afkomstig van plusbomen
werden ter verdere toetsing uitgeplant in Appelscha (27 zaaisels), de Sijsselt, Ede
(50 zaaisels), Sprielderbos (50 zaaisels) en Ulvenhout (50 zaaisels).
d. Lariks
1. H e r k o m s t e n o n d e r z o e k
De proef in samenwerking met professor Langner, Schmalenbeck, ter vergelijking van een aantal herkomsten van Japanse lariks en één Europese herkomst, aangelegd op de kwekerij van het Bosbouwproefstation uit zaad van 1957
werd gemeten.
Eveneens werd de proef ter vergelijking van een aantal herkomsten van Europese lariks, aangelegd in 1962 te Borger (Dr.), gemeten.
Enig materiaal van enkele Sudeten, Poolse en Tatra herkomsten werd opgekweekt en zal voorjaar 1964 worden uitgeplant in Hoog-Buurlo (boswachterij
Ugchelen).
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2. P l u s b o m e n s e l e c t i e
Van drieëntwintig Europese Iariks en van vierentwintig Japanse lariks plusbomen werd enthout verzameld en werden enten gemaakt. Daar slechts weinig
bomen kegels droegen kon voor toetsing alleen zaad worden verzameld van negen
Europese en zeven Japanse lariks plusbomen.
3. K r u i s i n g s w e r k
Voor het in de toekomst uitvoeren van kruisingen werd een aanvang gemaakt
met het uitplanten van klonen in een klonentuin op de kwekerij.
Een zaadtuin van Japanse lariks werd aangelegd in de boswachterij Oostereng.
Hiervoor werden ongetoetste klonen gebruikt.
e. Andere naaldhoutsoorten
Ontvangen werden uit:
Italië:
Pinus strobus
Canada:
Pinus contorta
Ierland:
Pinus contorta
Tsjechoslowakije: Picea Abies
Canada:
Picea sitchensis
USA:
Picea glauca

4 herkomsten
2 herkomsten
19 herkomsten
2 herkomsten
2 herkomsten
14 herkomsten

De Pinus strobus zaden kiemden helaas niet. Vooral de collectie Pinus contorta
uit Ierland kan waardevol zijn om meer gegevens te verkrijgen van de mogelijkheid, die deze houtsoort biedt in Nederland.
Loofhout
a. Populier (secties Aigeiros en Tacamahaca)
Met de inventarisatie van Populus nigra wordt doorgegaan. Getracht wordt de
waardevolle collectie, bestaande uit verjongde oude bomen van goede kwaliteit,
die inmiddels bijeen is gebracht, voor de toekomst te bewaren door uitplanten in
reservaten en dergelijke. Ook de waarde van de nakomelingen, ontstaan door
kruisingen tussen deze geselecteerde bomen wordt onderzocht. Een moeilijkheid
hierbij is het ontbreken van voor deze voortgezette toetsing geschikte grond in
eigen beheer.
1. H y b r i d i s a t i e t u s s e n s o o r t e n
Gekruist werden Populus nigra, Populus trichocarpa, Populus maximowiczii.
In totaal werden 110 kruisingen uitgevoerd. Uitgangsmateriaal hiervoor werd ten
dele verkregen uit België, Japan, Italië, Joegoslavië, Verenigde Staten en Canada.
Vooral uit België werd zeer waardevol Populus deltoïdes materiaal ontvangen.
Bij wijze van proef werd ook een groot aantal zaden, afkomstig van bijna
zuivere Populus deltoides opstanden van zeer goede kwaliteit in België, ter
kieming uitgelegd. Deze zaden bleken overwegend deltoides vormen op te leveren,
hoewel toch een niet onaanzienlijk percentage hybriden met balsempopulieren
voorkwam. Het is zeer wel mogelijk dat in deze zaaisels waardevolle klonen
voorkomen.
2. T o e t s i n g
Populus nigra zaaisels werden ter nadere bestudering uitgeplant in drie reservaten (te Bunde, Tegelen en Heythuizen bij Weert).
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Voorts werden Populus nigra klonen uitgeplant als wegbeplanting langs rijkswegen tussen Gouda en Rotterdam en nabij Alkmaar.
Geselecteerde klonen vooral uit kruisingen tussen Populus deltoides en Populus
nigra zullen zo spoedig mogelijk op zowel roest als kanker worden getoetst.
a. Populier (sectie Leuce)
1. I n v e n t a r i s a t i e
De collectie klonen van Populus canescens werd uitgebreid met een aantal
Nederlandse selecties. Een toetsproef van deze populieren zal zo spoedig mogelijk
worden aangelegd.
2. K r u i s i n g s w e r k
Leuce bloeimateriaal werd ontvangen uit Canada, Japan en Tsjechoslowakije.
Helaas was dit materiaal bij aankomst in Nederland vaak niet bruikbaar meer.
In totaal werden 28 kruisingen uitgevoerd. De kruisingen Populus alba X
Populus grandidentata beloven de beste resultaten voor de praktijk, te weten
snelle groei op droge standplaatsen.
3. T o e t s i n g
Vergelijkende toetsproeven werden aangelegd te Doorwerth, Nederweert en
Kootwijk.
Een serie oudere beplantingen van Leuce populieren te Doorwerth (aanleg
1957) werd gedund en gemeten. De best gegroeide zaaisels zijn hybriden van
Populus tremula X Populus tremuloides die op deze groeiplaats (humusijzerpodsol, onderaan de hellingen te Doorwerth) gemiddeld tot nu toe ruim 13 m 3 per
jaar en per ha produceerden. Het beste zaaisel van zuivere espen (Populus
tremula X Populus tremula kruisingen) bleef daar niet ver bij achter met 12,6 m 3
per jaar en per ha. Door de grote verschillen in grondkwaliteit en omdat de
vakken klein zijn en zonder herhalingen aangelegd met verschillende plantwijdten,
zijn deze gegevens alleen als een algemene aanwijzing te beschouwen.
b. Wilg
Uit de verzameling van 178 geselecteerde klonen werden in verslagjaar eenjarige planten opgekweekt teneinde materiaal voor vergelijkende proeven te
krijgen.
c. Els
Een bezoek van twee dagen aan Duitsland (Hannover en omgeving) tezamen
met het hoofd van de afdeling Houtteelt loofbomen en de bosbouwconsulent voor
de IJsselmeerpolders leverde de volgende conclusies op:
1. De bezichtigde elzenopstanden voor zaadwinning zijn in Duitsland van een
kwaliteit die in Nederland niet voorkomt.
2. De teelt van zuivere opstanden van opgaande elzen kan een aanvulling zijn
op de teelt van populieren en wilgen.
3. De massaproduktie per ha van de in Duitsland bezichtigde elzenopstanden
blijft ten achter bij die van populieren.
4. De afzet van elzenhout levert in Duitsland geen moeilijkheden op.
d. Berk
De zaaisels afkomstig van een aantal geselecteerde bomen werden opgekweekt
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en voor uitplanten in proeven naar Kootwijk overgebracht om daar nog een jaar
te worden doorgekweekt in de kwekerij.
e. Moeraseik
Zaaisels afkomstig van bomen van verschillende plaatsen in Nederland werden
overgebracht naar de Slangenburg om daar te worden uitgeplant.
f. Es en esdoorn
Een aantal zaaisels, afkomstig van plusbomen was in vorig verslagjaar uitgezaaid. De opkomst van het zaad was gering. In het najaar van verslagjaar werd
nog een aantal bomen bemonsterd, sommige ten tweede male om de hoeveelheid
materiaal te vergroten.

5. AFDELING PATHOLOGIE EN RESISTENTIEONDERZOEK
Wortelziekten van naaldhout
Het onderzoek naar de bestrijding van het wortelrot veroorzaakt door Fomes
annosus (Fr.) Cke. had in hoofdzaak betrekking op de biologie van de concurrerende schimmel Peniophora gigantea (Fr.) Massee. De voorlopige resultaten
van dit onderzoek werden in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift gepubliceerd.
Door de heer R. van den Hul, assistent A bij het Staatsbosbeheer, die enkele
weken op de afdeling werkzaam was, werd een terrein in de boswachterij „Leersum" in kaart gebracht, waar een hevige afsterving van douglasspar ten gevolge
van Fomes optrad. Genoemde aantasting werd in hoge mate bepaald door sterk
besmette Prunus serotina die als onderbegroeiing voorkomt. Het onderzoek
„wortelziekten" kreeg een bredere basis door hierbij ook verwante schimmels te
betrekken, met name van Fomes lignosus (Klotzsch) Heim ex Pat., een wortelschimmel die in de tropen grote schade veroorzaakt in tropische cultures, vooral
in rubber. Een literatuurstudie van deze witte wortelschimmel werd gemaakt. Naar
aanleiding hiervan werd deelgenomen aan een wortelrot-colloquium te Lyon, waar
een voordracht werd gehouden over Fomes annosus, getiteld „La maladie du rond
provoquée par Ie Fomes annosus (Fr.) Cke. La biologie et la lutte".
Marssonina bladvlekkenziekte van populier
In deze periode werd uitgebreid onderzoek verricht naar deze voor de populier
zo ernstige bladvlekkenziekte. Veel nut werd hierbij ondervonden van een praktische methode om de parasiet op levende bladeren i.e. bladschijfjes te kweken
die in Petrischalen op water drijven.
Een bijzonder aspect van dit onderzoek is het waargenomen verschil in type
bladvlek, aangeduid met „stippen" en „vlekken". Het is zeer waarschijnlijk dat
er zelfs sprake is van twee verschillende Marssonina vormen in de Aigeiros groep.
De heer E. van Es, bosbouwstudent aan de Landbouwhogeschool, werkte gedurende enige maanden mede aan enkele details van dit project. Hij deed onder
andere waarnemingen over het tijdstip van uitstoten van de ascosporen. Een
tweede bijdrage over het onderzoek van deze schimmel zal binnen afzienbare tijd
worden gepubliceerd.
Brunchorstia taksterven
Nadat enige jaren weinig of niets van een aantasting van Brunchorstia was
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vernomen, trad in het verslagjaar wederom ernstige sterfte op in opstanden van
Pinus nigra. Over deze vorm van aantasting, veroorzaakt door de Ascomyceet
Scleroderris lagerbergii Gremmen (conidiënvorm Brunchorstia pinea (Karst.)
Höhn.) is nog weinig bekend. De aantasting was in hoofdzaak geconcentreerd in
de provincie Drente. Op verzoek van de houtvester te Emmen werden enige boswachterijen bezocht waar de ziekte in hevige mate optrad.
In sommige gevallen bleek dat de aangetaste opstanden of onvoldoende waren
gedund, of te laat gedund, waardoor wellicht voor de ontwikkeling van deze
schimmel een geschikt mikroklimaat ontstaat. Het regelmatig en sterk dunnen is
voor deze lichthoutsoort blijkbaar een levensvoorwaarde. Ook werd een ernstige
aantasting waargenomen op het landgoed „Varenna" bij de Woeste Hoeve.
Het ligt in de bedoeling om aan deze ernstige ziekte meer aandacht te besteden dan tot nu toe gedaan is. Vele facetten in de levenscyclus van het organisme zijn nog totaal onbekend, zodat een onderzoek in die richting in de eerste
plaats noodzakelijk wordt.
Sterfte in duinbebossingen
In 1963 werd voor het eerst een hevige vorm van afsterven in bebossingen in
de binnenduinen waargenomen. Een aantal gebieden werd bezocht met name
Wijk aan Zee, Bakkum en Egmond-Binnen. Het onderzoek ter plaatse wees uit
dat hier geen sprake is van een zwamaantasting, maar dat de oorzaak moet
worden toegeschreven aan klimatologische omstandigheden, alsmede aan het onvoldoende rekening houden met het lichthoutkarakter van de Pinus nigra.
Door het niet tijdig schillen en opruimen van het dode uitgekapte hout, ontstond op enkele plaatsen een calamiteit van de dennenscheerder, welke catastrofale gevolgen had voor de overige beplanting. In sommige gevallen gingen
daardoor gehele opstanden te gronde.
Rhizina undulata
Ook in dit jaar werd schade door Rhizina geobserveerd en sommige zelfs van
grote omvang. Met name moet worden genoemd aanzienlijke sterfte in Oostenrijkse dennen in de boswachterij Chaam. De omvang was hier zo groot dat geadviseerd werd om rondom de sterfteplekken een strook gezond bos weg te kappen om daardoor uitbreiding van Rhizina te belemmeren. Door het kappen van
een dergelijke strook verkrijgt men op kunstmatige wijze een barrière van dode
wortels in de bodem, die verder woekeren van Rhizina onmogelijk maakt. In vele
gebieden wordt nog steeds gebrand, ofschoon steeds gewezen wordt op de grote
risico's die hieraan verbonden zijn.
Populierenkanker
Op de kwekerij De Drakenburg bij Baarn werd voorjaar 1963 een proef opgezet, waarin een groot aantal klonen op kankergevoeligheid werd getoetst. Eind
mei werden deze planten door prikken verwond en daarna deels geïnoculeerd met
een bacteriesuspensie afkomstig van ruw slijm; deels geïnoculeerd met een suspensie van bacteriën afkomstig van een reincultuur van Aplanobacter populi Ridé.
Ter vergelijking werden ook de controlerijen aangeprikt. Deze werkzaamheden
werden verricht in samenwerking met drs. J. de Lange, medewerker van het
Phytopathologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn.
In september werd een eerste opname gemaakt, waarbij reeds duidelijke verschillen te zien waren tussen de beide soorten inoculaties. In alle gevallen reageer-
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den de planten die behandeld waren met een suspensie van Aplanobacter het
hevigst.
De reeds bestaande blokken van 1958-1962 werden opnieuw gecontroleerd en
besloten werd de series 1958 en 1959 op te ruimen. Bij de laatste opname werd
een eenvoudiger code gebruikt om de wijze van reactie van de onderzochte
klonen nader te omschrijven.

6. AFDELING IEPENONDERZOEK
Richting van het onderzoek
In 1928 is een eerste begin gemaakt met het kweken van een ieperas dat
resistent is tegen de iepeziekte. In de eerste acht jaar werd daartoe geselecteerd in
het bestaande iepensortiment en in iepezaailingen die uit verschillende delen van
de wereld werden betrokken. In 1936 werd echter begonnen met het maken van
kruisingen tussen de overgebleven iepen, met het doel onder de zo gemaakte
hybriden te selecteren. Sinds 1936 zijn zo ruim 80.000 iepezaailingen opgekweekt,
waarvan driekwart in de laatste tien jaar. Daarbij stonden er deze laatste jaren
vele voortreffelijke géniteurs ter beschikking, zodat er nu een rijk uitgangsmateriaal voor verdere selectie in de kwekerij staat.
In 1936 en 1947 werden de klonen 'C. Buisman' en 'Bea Schwarz' uitgegeven,
beide uit de P-generatie; in 1961 en 1963 volgden de 'Commelin' en de 'Groeneveld', die tot de Fj-generatie behoren. Uit de grote zaaisels van 1954 en 1955
zijn nu reeds enkele goedgroeiende, resistent lijkende klonen van de F2-generatie
geselecteerd, welke beloften inhouden voor laan-, stads- en schermbeplantingen
en intensief voor deze doeleinden getoetst zullen worden. Dank zij het bredere
en kwalitatief betere uitgangsmateriaal kunnen nu veel hogere eisen aan resistentie, vorm en groeikracht van de klonen gesteld worden. De Fs-generatie speelt
tot dusver een geringe rol: van de in 1963 uitgevoerde kruisingen was nog slechts
25 % gericht op het produceren van F 3 -zaad.
Bij de toepassing van de normale selectie zullen in de komende 10 à 15 jaar
uit het voorhanden materiaal wel enkele resistente klonen vrijkomen die, hoewel
misschien niet aan alle, toch wel aan de meeste eisen van de iepentelers tegemoet
zullen kunnen komen. Daarna is er nog slechts plaats voor uitzonderlijk goede
klonen. Omdat onze kruisingsprogramma's van nu bepalen welke klonen er dan
beschikbaar zullen zijn, moeten we nu beslissen welke boomtypen we voor dan
als ideaal voor ogen dienen te houden. We hebben daarvoor de volgende drie
streeftypen, die trouwens niet scherp van elkaar gescheiden zijn. Bij elk is aangegeven langs welke wegen de typen vermoedelijk te realiseren zijn:
a. zeer goede all-round klonen: resistent, zonder gebreken, veelzijdig bruikbaar,
met snelle groei. Deze kunnen vermoedelijk uit de F2 of F3 verkregen worden,
door voorzichtig voort te gaan met kruisen, profiterende van inzichten en
materiaal die uit vorige kruisingen gewonnen zijn en worden;
b. extra snel groeiende klonen, die wel voldoende resistent zijn, maar overigens
desnoods kleine gebreken mogen vertonen. Hiervoor liggen twee wegen open.
Ten eerste: kruisen met de in de Himalya verzamelde klonen. In het afgelopen jaar is gebleken dat deze niet zeer resistent zijn, maar het is goed
mogelijk dat hun hybriden met onze resistente klonen een zeer snelle groei
zullen vertonen. Ten tweede: polyploidieteelt, vooral de produktie van triploide
hybriden. In 1963 is een bruikbare methode gevonden om iepeklonen tetra-
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ploid te maken; kruising van deze met diploiden kan op den duur vermoedelijk zeer snel groeiende, resistente klonen opleveren;
c. zeer windresistente klonen, voor gebruik dicht aan de kust en in open terrein;
ook deze moeten voldoende ziekteresistent zijn, maar mogen verder desnoods
kleine gebreken vertonen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van in 1956
in Zuidwest-Engeland en West-Frankrijk verzameld materiaal, dat binnenkort
zal gaan bloeien.
De iep 'Groeneveld'
In de herfst van 1963 werden de eerste 2000 griffels van deze nieuwe klonen
via de NAKB aan geïnteresseerde kwekers uitgereikt. Het zal dus nog enkele
jaren duren voor de kloon in de handel verkrijgbaar zal zijn. De ervaringen die
er tot dusver mee zijn opgedaan werden vastgelegd in Bericht nr. 39 van het
Bosbouwproefstation. Zoals reeds vorig jaar vermeld werd, is het een stugge,
mooie, vermoedelijk niet zeer groot wordende boom, die goed bruikbaar lijkt
voor stads- en erfbeplantingen.
Iepen in Scandinavië
Ter gelegenheid van het bezoek aan de eerste FAO/IUFRO World Consultation on Forest Genetics and Tree Improvement, 19-30 augustus in Stockholm,
werden enkele excursies in Scandinavië gemaakt. Daar bij ons veredelingswerk
vrij veel uitgangsmateriaal uit warmere landen afkomstig is, moet er bij het
kruisen voortdurend voor worden gewaakt dat de wintervorstresistentie van de
hybriden hoog genoeg blijft. Ziekteresistente, maar te „zachte" klonen moeten
bij voorkeur gekruist worden met bomen die bewezen hebben strenge winters te
kunnen doorstaan. Aan die eis voldoen Scandinavische iepen, maar ook cultivars
die misschien in andere landen ontstaan zijn en toch in Scandinavië nog goed
willen groeien.
Het was daarom van veel belang te zien dat de klonen Ulmus glabra 'Exoniensis', 'Pendula', 'Camperdownii' en ook Ulmus carpinifolia 'Horsholmii' er
alom aangeplant werden en goed groeiden. Vooral de laatste vormt een opmerkelijk geval, daar het hele Scandinavische vasteland boven de noordelijke
areaalgrens van Ulmus carpinifolia ligt. Van deze kennis zal bij de kruisingen
gebruik gemaakt worden.
Materiaal van Ulmus glabra aan de noordrand van het soortareaal in Zweden
en Finland zal in de winter 1963-1964 opgestuurd worden, evenals enthout van
iepen in de stad Helsinki, die deels misschien oorspronkelijk via St. Petersburg
uit Rusland gekomen zijn.
Het was tenslotte een verrassing om zowel in Helsinki en Turku als in Oslo
gevallen van de iepeziekte te vinden. Uit Zweden is de ziekte bekend, maar in
Finland en Noorwegen was hij nooit eerder gevonden. Gelukkig lijkt hij er een
langzamere verspreiding te hebben dan in onze streken, vermoedelijk omdat er in
Scandinavië andere soorten iepespintkevers voorkomen.

7. AFDELING BEDRIJFSECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN EN
RATIONALISATIE
Vergelijkend onderzoek
In het verslagjaar is veel aandacht gegeven aan de problemen rond houtkap,
houtuitsleep en houttransport; een aantal vergelijkende onderzoekingen met tijd-
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studies is uitgevoerd. De onderzoeker heeft zich voorts door literatuurstudie,
praktijkwaarnemingen en demonstraties georiënteerd aangaande de mogelijkheden
van mechanisatie bij houtuitsleep en houttransport. In 1964 zal geprobeerd worden om in samenwerking met Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij en/
of Staatsbosbeheer de praktische mogelijkheden, met behulp van door onderzoek
verkregen cijfermateriaal, te concretiseren. Daarbij zal dan zo mogelijk ook aandacht worden besteed aan de problemen van mechanisch schillen.
In aansluiting aan een in 1962 uitgevoerd vergelijkend onderzoek bij planten
van groveden in handkracht en met de door de Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij ontwikkelde bosploeg-plantmachine werden in 1963 nog een
tweetal van dergelijke vergelijkingen gemaakt bij douglas en groveden.
Gemeten tarieven
In het verslagjaar werden tijdstudies uitgevoerd bij vellingswerk met de motorzaag in groveden, douglas, lariks en fijnspar. De minutentabellen voor vellingswerk met de motorzaag in groveden kwamen gereed. Daarbij werd speciale aandacht gegeven aan de invloed van ondergroei en aan de invloed van snoeien van
dikke takken met de motorzaag.
Arbeidsfysiologisch onderzoek
Het arbeidsfysiologisch onderzoek bij vellingswerk met motorzagen, dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met de arbeidsfysiologische onderzoekgroep van de
Landbouwhogeschool, is voortgezet met een opname die mede betrekking had op
de invloed van snoeien met de motorzaag op de lichamelijke inspanning. Het
onderzoek heeft onder andere richtlijnen opgeleverd voor de benodigde „algemene
tijden" in de minutentabellen voor vellingswerk met de motorzaag. De uitkomsten
zullen in een samenvattend rapport worden neergelegd.
Statistiek
Wat betreft de wiskundige verwerking van proefgegevens moet worden opgemerkt dat veel rekenwerk tegenwoordig wordt uitgevoerd op de computer IBM
1620 van de Landbouwhogeschool. Het gebruik ervan is gratis; men dient zelf de
machine te bedienen (inclusief alle voorbereidende werkzaamheden, programmeren, ponsen enz.).
In toenemende mate zijn aan de andere afdelingen van het Bosbouwproefstation adviezen gegeven ten aanzien van proefschema's en verwerking. In sommige gevallen werd bovendien al het rekenwerk uitgevoerd. Begonnen is met het
geven van een cursus Statistiek voor het stafpersoneel. Getracht wordt in een
serie korte lezingen iets te zeggen over de gedachtengang die aan de voornaamste
statistische methoden ten grondslag ligt. De cursus wordt gegeven door de heer
J. G. A. la Bastide.

Veredeling van populier (mannelijke katjes van Leuce populier).

Onderzoek mechanisch houttransport.

Kopergebreksverschijnselen bij douglas.
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De bodemvruchtbaarheid van de Sijsselt, plaggenwinningsgebied van de voormalige buurtschap Maanen. Ned. Bosb.
Tijdschr. 35 (1), 1963 (1-13); Korte Meded. Bosbouwproefstation, nr. 53, 1963.

GOOR, C. P. VAN, en
F . TlEMENS

De invloed van eenmalige strooiselwinning op de aanwas van
grovedennenbos. Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (2), 1963 (42-47);
Berichten Bosbouwproefstation, nr. 37, 1963.

GREMMEN, J.

D e biologische bestrijding van de wortelzwam Fomes annosus (Fr.) Cke. door middel van Peniophora gigantea (Fr.)
Massée. Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (9), 1963 (356-367); Korte
Meded. Bosbouwproefstation,
nr. 59, 1963.
La maladie du rond, provoquée par Ie Fomes annosus (Fr.)
Cke. La biologie et la lutte. Voordracht gehouden op
wortelrot-colloquium te Lyon, april 1963.
Sclerotinia dennisii Svröek, ook in ons land. Coolia 10 (3),
1963 (32-34).
Conifer-inhabiting fungi, 2. Chloroscypha Seaver and Fabrella tsugae (Farl.) Kirschst. in the Netherlands. Nova Hedwigia 6 (1-2), 1963 (21-25).
Preliminary notes on Godronia and association with conidial
fungi. Nova Hedwigia 6 (1-2), 1963 (15-20).

HEYBROEK, H. M.

Jaarverslag over 1962 (uitgebracht aan het Iepencomité), 18
blz. stencil.
Diseases and lopping for fodder as possible causes of a
prehistoric decline of Ulmus. Acta Bot. Need. 12, 1963
(1-11); Korte Meded. Bosbouwproefstation,
nr. 54, 1963.
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HEYBROEK, H.

M.

Iepen in Sleeswijk. Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (6), 1963 (171178); Korte Meded. Bosbouw proefstation, nr. 57, 1963.
De iep 'Groeneveld'. Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (9), 1963 (370374); Berichten Bosbouw proefstation, nr. 39, 1963.

KOSTER, R., en
A. VAN W I J K

Vermeerdering van populieren uit bladstek in de open lucht.
Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (12), 1963 (464-469); Korte Meded.
Bosbouw proefstation, nr. 60, 1963.

MEIDEN, H. A. VAN DER

De praktische betekenis van verschillende populierecultivars.
8. Enkele weinig geplante cultivars. Ned. Bosb. Tijdschr.
35 (1), 1963 (14-17); Berichten Bosbouwproej'station, nr. 34,
1963.
De praktische betekenis van verschillende populierecultivars.
9. Overzicht. Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (1), 1963 (18-22);
Berichten Bosbouwproej'station, nr. 35, 1963.
De grootte van plantgaten voor meerjarige populieren. Ned.
Bosb. Tijdschr. 35 (11), 1963 (445-449); Berichten Bosbouwproefstation, nr. 41, 1963.
Populus 'Regenerata Duitsland' (Harffer populier). Ned.
Bosb. Tijdschr. 35 (12), 1963 (470-473); Berichten Bosbouwproefstation, nr. 42, 1963.

MEIDEN, H. A. VAN DER,
en H. W. KOLSTER

De gevoeligheid van een aantal populiereklonen voor roest
(Melampsora larici-populina). Ned. Bosb. Tijdschr. 35 (10),
1963 (413-415); Berichten Bosbouw proefstation, nr. 40, 1963.

Overzicht van de werkzaamheden in 1962.
Korte Meded. Bosbouw proefstation, nr. 58, 1963.
De snoei van laanbomen, in het bijzonder populier.
Rapport van de Werkgroep Snoeien. 45 blz. stencil.

V.

BIJLAGEN

1. SAMENSTELLING BESTUUR E N COMMISSIES
(per 31 december 1963)
Bestuur
Ir. H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP heeft in verband metde beëindiging van zijn
ambtsperiode als directeur van het Staatsbosbeheer, de wens geuit zijn functie als
voorzitter neer te leggen. Hetvoorzitterschap zaldoor hem nog worden vervuld tot de
benoeming van zijn opvolger een feit is. Hiervoor isvoorgesteld ir.A. STOFFELS.
De samenstelling per31 december isals volgt:
Ir. H.W. SCHENKENBERG VAN MIEROP, Utrecht, voorzitter (vertegenwoordiger Minister
van Landbouw en Visserij)
H. KIKKERT, Zeist, ondervoorzitter
)
Ir. J.W. HUDIG, Arnhem, secretaris
)vertegenwoordigers vanhet Bosschap
Dr. J. F . VAN OOSTEN SLINGELAND, De Steeg, lid

Ir. C. STAF, Arnhem, lid

J

De secretaris vande Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O woont
op uitnodiging devergaderingen vanhet bestuur bij.
Raad van Bijstand
Mr. A. J. VAN BERKEL, Den Haag
S. H. FREDERIKS, Arnhem
W. J. HENDRIKS, Amsterdam
Dr. J. DE HOOGH, Utrecht
F . OTTEN, Weert
Ir. E. REINDERS, Apeldoorn
J. SAES, Nederweert
Drs. J. VAN DER VALK, Amsterdam

(Ministerie van Economische Zaken)
(Ned. Ver.van Rentmeesters)
(Ned. Dendrologische Vereniging)
(Staatsbosbeheer)
(Centraal Verbond Houtindustrie)
(Kroondomein)
(Afd. Boomkwekerij van het Landbouwschap)
(Algemene Vereniging Inlands Hout)

Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw
In deze commissie werd het lid, de heer P. DAMMING, vervangen door de heer
H. J. VAN DER WOERD, zodat desamenstellingis:
Dr. H.VAN VLOTEN, Nunspeet, voorzitter
Mr. J.W.BAX, Arnhem
leden-vertegenwoordigers
H . R. BARON VANHEECKEREN VANK E L L , R u u r l o
werkgeversorganisatie
Drs. V. TIMMERMANS, Waalwijk
B. DOOLAARD, Oosterbeek
]

J. HUBBERS, Zwolle

1 leden-vertegenwoordigers werknemersorganisaties

H. J. VAN DER WOERD, Utrecht I

Ir. E.H.P.JUTA, Utrecht (Staatsbosbeheer)
^
Prof. dr.J.F .KOOLS, Wageningen
(afd. Busexploitatie Landbouwhogeschool)
}
Ir. P.H.M. TROMP, Arnhem (Kon.Ned. Heidemij)
I
Ir. J.F .WOLTERSON, Wageningen (Bosbouwproefstation)
Ir. M.BOL,Wageningen (Bosbouwproefstation), secretaris
Mr. S.J.Halbertsma, 's-Gravenhage, waarnemer Bosschap

adviserende leden

lepencomité
In verband metzijn pensionering bijhet Staatsbosbeheer trad ir.F .W. BURGER uit
het comité en werd opgevolgd door ir. J. VLIEGER, natuurbeschermingsconsulent bij
het Staatsbosbeheer. Ir. E. C. JANSEN, directeur van de voormalige Stichting Verbetering Houtopstanden en thans hoofd vandeafdeling Groei- en opbrengstonderzoek
van het Bosbouwproefstation bedankte alslid.
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Samenstelling:
Prof. dr. G. HELLINGA, Wageningen (Landbouwhogeschool, afd. Houtteelt), voorzitter
F. G. BREMAN, Amsterdam (Hoofd Amsterdamse Plantsoenendienst)
Dr. J. G. TEN HOUTEN, Wageningen (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek)
Prof. dr. L. C. P. KERLING, Baarn (Phytopathologisch Laboratorium „W.C. Scholten")
Prof. dr. A. J. P. OORT, Wageningen (Laboratorium voor Fytopathologie)
Prof. dr. C. L. RÜMKE, Utrecht (Genetisch Instituut van de Universiteit Utrecht)
Dr. P. M. L. TAMMES, Wageningen (Plantenziektenkundige Dienst)
Ir. J. VLIEGER, Leeuwarden (Staatsbosbeheer)
Dr. H. VAN VLOTEN, Nunspeet

Prof. dr. J. DE WILDE, Wageningen (Laboratorium voor Entomologie)
Ir. J. F. WOLTERSON, Wageningen (Bosbouwproefstation), secretaris
Commissie van advies inzake selectie en veredeling van bos- en laanbomen
Bij de overname van de werkzaamheden van de Stichting Verbetering Houtopstanden
werd bedongen een „Commissie van advies inzake selectie en veredeling van bos- en
laanbomen" in te stellen. De commissie is een advies-commissie van het bestuur van
het Bosbouwproefstation. De leden werden door dit bestuur benoemd. Het secretariaat
zal door het Bosbouwproefstation worden verzorgd.
Samenstelling:
Prof. dr. G. HELLINGA, Wageningen (Landbouwhogeschool, afd. Houtteelt)
Ir. A. J. GRANDJEAN, Utrecht (Staatsbosbeheer)
L. Y. BROUWERS, Groenekan

/

.

,,

,

,, „

,

•

Drs. M. J. A. CAMPS, 's-Gravenhage \ Landbouwschap, afd. Boomkwekerij
M. A. ERKELENS, 's-Gravenhage (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen)
Ir. F. W. BURGER, Bilthoven
) (Vereniging van boomzaadhandelaren, -eesters en
IAC. LOMBARTS, Zundert
{ bosplantsoenkwekers)
Ir. J. VAN FLORENSTEIN MULDER, E p e )

/rl

•

\

Ir. G. MEMELINK, Arnhem
\ (Bosschap)
Ir. J. F . WOLTERSON, Wageningen (Bosbouwproefstation)
Werkgroepen
Kwekerijen bosplantsoen.
Nachtvorst bosbouw.
2. P E R S O N E E L
Per 1 februari trad de heer H. Blok in dienst als assistent bij de afdeling Houtteelt
naaldbomen.
Als arbeider in de kwekerij werden tewerkgesteld G. ROELOFSEN en A. WELGRAVEN,
respectievelijk per 15februari en 1 maart.
D e heer H . J. OOSTENDORP kwam o p 16maart terug uit militaire dienst.
Bij de administratie werd per 1 april tewerkgesteld mejuffrouw M. HENDRIKSEN. Zij
is belast met de boekhouding.
Aan de afdeling Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie is per 1 april als
schrijver A in tijdelijke dienst met halve dagtaak toegevoegd mejuffrouw M. H.
KEUKENS. Mejuffrouw KEUKENS zal zich onder leiding van de statisticus bezighouden
met de statistische bewerking van onderzoekmateriaal, het maken van ponskaarten en
assisteren bij het opstellen van computer programma's.
Per 16april trad in dienst als werkster mejuffrouw C. M. J. NIENHUIS.
Bij de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek trad op 1juli als assistent in dienst
de heer M. DE KAM.
Mejuffrouw H. JANSSEN (werkster) verliet wegens huwelijk per 1mei de dienst.
De heer J. C. ROERSCH werd op 1 juni aangesteld bij het Staatsbosbeheer, bij welke
dienst hij sinds 1november 1962was gedetacheerd.
In het kader van de bilaterale hulp tussen Nederland en Brazilië is aan ir. C. P.VAN
GOOR voor de tijd van een jaar per 1 juni buitengewoon verlof verleend. D e leiding
van de afdeling Houtteelt naaldbomen berust, gedurende de afwezigheid van de heer
VAN GOOR, bij de directeur.

Aan mejuffrouw J. M. MÖLLER is op haar verzoek gedurende de periode 1 juni tot
1 september buitengewoon verlof verleend, wegens verblijf in het buitenland.
De heer F . T H . J. HOKSBERGEN is per 1 juli overgegaan naar de afdeling Bedrijfs-
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economische vraagstukken en rationalisatie als adjunct-assistent. Tot dusver werkte hij
als arbeider bij de afdeling Selectie en veredeling.
Het aantal op het Bosbouwproefstation werkzame personeelsleden bedroeg op
31 december 1963 46, te weten: 1 directeur, 6 wetenschappelijke (hoofd)-ambtenaren,
15 technische (hoofd)-ambtenaren en assistenten, 1 laboratorium-assistente, 1 laborante,
1 statisticus, 1 rekenaarster, 1 hoofd algemene zaken, 1 archivaris, 1 bibliothecaresse,
3 administratieve krachten, 2 tuinbazen, 8 arbeiders, 1 fotograaf, 1 glasblazer, 1 amanuensis, 2 werksters.
Losse hulpkrachten, onder andere van een typebureau, waren werkzaam bij de
administratie, in de bibliotheek en bij de afdeling lepenonderzoek.
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:
Directeur
Afdeling Groei- en opbrengstonderzoek
Afdeling Houtteelt naaldbomen
Afdeling Houtteelt loofbomen
Afdeling Selectie en veredeling
Afdeling Pathologie en resistentieonderzoek
Afdeling lepenonderzoek
Afdeling Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie
Statistiek
Algemene Zaken
Bibliotheek

I r . J. F . WOLTERSON
Ir. E. C. JANSEN
Ir. C. P. VAN GOOR
Ir. H. A. VAN DER MEIDEN
Ir. R. KOSTER
J. GREMMEN
Ir. H. M. HEYBROEK
Ir. M. BOL
J. G. A. LA BASTIDE
Mej. C. GREGOOR
Mej. G. H. JANSEN

3. PERSONALIA
Buitenlandse

reizen

naam

periode

bestemming

doel

J. GREMMEN

25/3-27/3

Frankrijk

Wortelrot-colloquium en bezoek
aan Faculté des Sciences te Lyon

J. GREMMEN

29/3-31/3

Frankrijk

Excursie in de bosgebieden bij
Besançon (Jura) voor wortelrotonderzoek

Ir. E. C. JANSEN

22/4-27/4

Duitsland

Bijeenkomst Deutscher Verband
Forstlicher Forschungsanstalten

9/6-12/6

Italië

Bijeenkomst Werkgroep Ziekten
Internationale Populieren Commissie

6/8-1/9

Finland,
Zweden,
Noorwegen

World Consultation of Forest
Genetics, Stockholm; voorexcursies in Finland en Zweden

Zweden

World Consultation
Genetics, Stockholm

België

Bespreking bospathologische
vraagstukken en samenwerking
(Universiteit van Leuven)

Ir. H. A. VAN DER

MEIDEN

Ir. H. M. HEYBROEK

16/8-4/9

Ir. R. KOSTER

3/9-4/9

J. GREMMEN

of

Forest

J. G. A. LA BASTIDE

16/9-20/9

Engeland

Bijeenkomst Advisory Group of
Forest Statisticians of I U F R O

J. GREMMEN

20/9-24/9

Engeland

Wortelrotbestrijding door Peniophora

J. GREMMEN

25/9-26/9

Engeland

Bezoek Long Ashton Research
Station (wilgenziekten)

Duitsland

Bezoeken aan
den

Ir. R. KOSTER
Ir. H. A. VAN DER

7/10-9/10
MEIDEN

elzenzaadopstan-

34
Het hoofd van de afdeling Houtteelt loofbomen bezocht in mei op uitnodiging van
de Vereeniging van Nederlandsche Papierfabrikanten een papierfabriek in Glückstadt
en bezichtigde de door deze fabriek aangelegde populierenbeplantingen in SleeswijkHolstein.
Het hoofd van de afdeling Houtteelt loofbomen bezocht een groot aantal vergaderingen van commissies en werkgroepen, vooral in het kader van het werk van de
Nationale en de Internationale Populieren Commissie. Dit werk resulteerde onder
meer in:
a. De organisatie van een Europees populierencongres (grotendeels excursies) in juni
1964.
b. Het tot stand komen van een speciaal populierentijdschrift, dat voor het eerst in
voorjaar 1964 zal verschijnen.
c. Een plan ter voorlichting van de kwekers betreffende de verhouding van de door
hen aan te planten cultivars.
d. Het verbeteren van de internationale registratie en de naamgeving van populier door
regionaal overleg. Begonnen wordt met een vereenvoudiging van de naamgeving,
gebaseerd op onderzoek en overleg, in West- en Midden-Europa. Op deze wijze
hoopt men dat althans in dit gebied de grote verwarring in naamgeving spoedig tot
het verleden zal behoren.
e. Het bevorderen van contact tussen hen die in de populierenteelt zijn geïnteresseerd.
Vele besprekingen werden hiertoe gevoerd door de Werkgroep Houtteelt van de
Nationale Populieren Commissie. In Limburg is inmiddels een belangengroep van
populierentelers opgericht.
Voor de nieuwe adviesbasis voor de bemesting van naaldhoutculturen werd een
aantal instructiecursussen gegeven door het hoofd van de afdeling Houtteelt naaldbomen.
Door het hoofd van de afdeling Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie
werden enige lezingen gehouden onder andere over „gemeten tarieven" en „vellingswerk met motorzagen".
De heer A. H. SCHAAFSMA werd door toekenning van een ILO-beurs in de gelegenheid gesteld van 13 t/m 26 oktober deel te nemen aan een cursus van één week voor
vellingswerk met de motorzaag en aansluitend eveneens voor één week, deel te nemen
aan een tijdstudiecursus. Beide cursussen werden gehouden aan de bosarbeidschool te
Münchehof (Harz, West-Duitsland). Laatstgenoemde cursus was georganiseerd door het
Kuratorium für Waldarbeit.
De heer SCHAAFSMA volgde bovendien een eenweekse cursus „eenassige trekkers en
aanbouwwerktuigen" van de Stichting Bosbouw Praktijk Onderwijs van 23 t/m 27
september.
Ir. H. M. HEYBROEK is benoemd tot lid van de Landschapscommissie van de Voorlopige Natuurbeschermingsraad.
Het Bosbouwproefstation werd lid van de Canadian Pulp and Paper Association,
Woodlands Section.
In het kader van de feestelijkheden „Wageningen 700 jaar stad" nam het Bosbouwproefstation deel met een stand op de tentoonstelling van landbouwkundige instellingen.
Gastmedewerkers
Een aantal studenten heeft in het verslagjaar medewerking verleend aan het onderzoek van de afdeling Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie: de heren
E. VAN Es, J. A. J. FABER, S. P. W. FRANSES, R. VAN DER V E E R en J. H. ZIJLSTRA.

De heer VAN E s werkte tevens aan een ingenieursscriptie voor het vak fytopathologie, speciaal over de Marssonina bladvlekkenziekte van de populier, bij de afdeling
Pathologie en resistentieonderzoek.
De heer J. L. GULDEMOND werkte enige maanden bij genoemde afdeling aan een
scriptie over de zwam Peniophora.
De heren R. VAN DEN H U Len W. M. VAN DER V I S , assistenten in opleiding van het
Staatsbosbeheer, namen op verschillende afdelingen kennis van het onderzoek en verleenden assistentie bij verschillende onderzoekingen.
Als gast was op de afdeling Groei- en opbrengstonderzoek in de periode 17 juni tot
20 juli aanwezig de heer J. ROSENBERG, hoofd van een afdeling Bosinrichting van het
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Forestry Department van de Jewish National Fund, Land Development Authority,
Kiriat Hayim, Israel. De heer ROSENBERQ oriënteerde zich eveneens op andere
afdelingen.
Mevrouw dr. C. KOZLOWSKA van de Sectie Bospathologie van het Poolse bosbouwproefstation te Warschau werkte gedurende de periode van 13september tot 20 december als gastmedewerker op de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek. Zij stelde
zich opdehoogte van populierenziekten.
De heer A. O. ASIEDU van Ghana Academy of Science uit Accra werkte gedurende
een tijdvak van circa zesweken op de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek om
zich te oriënteren over hetvraagstuk wortelrot.
Binnenlandse bezoeken aanhet Bosbouw proefstation
Wageningse Studenten Bosbouw Vereniging; Bosbouwconsulent bij het Staatsbosbeheer, Haarlem, met bosbouwkundige ambtenaren; Bosbouwtechnische School, Apeldoorn.
bezoek en aanhet Bosbouw proefstation
GURGEL University of S.Paulo, Brazilië
Ghana Academy of Science, Accra, Ghana
Prüm, Duitsland
Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Johnston, U.S.A.
Forest Research Institute, Rotorua, Nieuw-Zeeland
E. H. BUNN
Glückstadt, Duitsland
G. GERHARD
Schleswig, Duitsland
H. GERHARD
Glückstadt, Duitsland
H. P. GERHARD
Southern Research Station, Maple, Canada
Dr. C. HEIMBURGER
Forest Research Station, Farnham, Engeland
Mr. R. HENDRIE
Université de Louvain, België
Dr. G. HENNEBERT
University Massachusetts, Amherst,USA
Dr. F . W. H O L M E S
Petawawa Forest Experiment Station, Chalk River,
M. H O L S T
Canada
School of Forestry, OSV, Corvallis,USA
H. IRGENS-MOLLER
Centrum voor Bosbiologisch Onderzoek, Bokrijk, België
A. DE JAMBLINNE
Connecticut Agricultural Experiment Station,USA
R. O. JAYNES
N.C. State of VNC, Raleigh,USA
K . KOJINEN
Instytut Badawczy Lesnictwa, Warschau, Polen
Dr. C. KOZLOWSKA
A. LOMBAERT
Houtstudie-Centrum voor Technisch Onderwijs, Antwerpen, België
Venezuela
A. LUNA LUGO
Yale School of Forestry, Connecticut,USA
F . MERGEN
R. de M I L D E
België
Prof. D. M. NORRIS
Wisconsin, USA (afdeling Iepenonderzoek, Baarn)
A. PENTERTON
Kent Farm Horticultural Institute, Swanley, Kent,
Engeland
Direzione Generale per1'Economia Montana eperIe
Dr. V. PIZZIGALLO
Foreste, Italië
Venezuela
H. R. REVILLA
Commonwealth Bureau of Plant Breeding and Genetics,
R. H. RICHENS
Cambridge, Engeland
Land Development Authority, Israël
J. ROSENBERG
Venezuela
J. R. SERRANO
Prof. U. SUNDBERG
Royal College of Forestry, Stockholm, Zweden
Buitenlandse

Dr. J. I. DOAMARAL
A. O. A S I E D U
F M . S. BLÜMKE
S. BOONKIRD
W. L. BROWN

Hessische Pappelverein (Landforstmeister Hohe) met50 deelnemers
Een groep geïnteresseerden inde bosbouw (19 personen) uit Kenya
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PUBLIKATIES VAN HET BOSBOUWPROEFSTATION TE WAGENINGEN

KORTE MEDEDELINGEN
Prijs

Nr.
1

H. VAN VLOTEN

2 Anonymus
3

H. VAN VLOTEN

4

J. VAN SOEST

5

T. VAN SOR«5T

6

J. VAN SOEST

7 Anonymus
8

H. VAN VLOTEN

9

C. P. VAN GOOR

10

J. VAN SOEST

11 Anonymus
12 Anonymus
13

D. SCHANS en
J. VAN SOEST

14

A. STOFFELS

De zorg voor goed zaad van groveden beschouwd naar aanleiding van een herkomstproef (The care for good seed of Scots
pine, considered in connection with a provenance experiment)
1949 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 21 (1),
1949 (1-5).
Verslag over het jaar 1948
1949 uitverkocht
Het veredelingswerk begonnen (Selection
and breeding started)
1949 uitverkocht
Te vinden in: T.N.O. Nieuws 4, no. 42,
1949 (334-339).
Bosbouwkundig onderzoek in Denemarken
(Forestry research in Denmark) . . . .
1949 uitverkocht
T e vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 21
(12), 1949 (357-373).
De „grote lijn" in het houtteeltkundig onderzoek (The main aspects of the sylvicultural research work at the Forest Research
Station T.N.O., Wageningen)
1950 uitverkocht
Te vinden in: T.N.O. Nieuws 5 (47), 1950
(79-83).
Principiële vraagstukken bij proefperken:
1. Gewone randbomen (Trees in the periphery of a stand)
1950 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 22 (3),
1950 (73-76).
Verslag over het jaar 1949
1950
ƒ0,60
Zaaien in de bosbouw (Sowing in forestry) 1950 uitverkocht
Te vinden in: Jaarboek Ned. Dendrologische Ver. 17, 1948/1949 (59-65).
De productiecapaciteit van de zandige bruine bosgronden (The production capacity of
sandy brown forest soils)
1951 uitverkocht
Te vinden in: T.N.O. Nieuws 6 (3), 1951
(79-82).
Principiële vraagstukken bij proefperken:
2. Diktemetingen (Stärkemessungen) . . . 1951
ƒ0,50
Verslag over het jaar 1950
1951
ƒ0,50
Verslag over het jaar 1951
1952 uitverkocht
Wanneer groeien de bomen het hardst?
(Wann wachsen die Bäume am schnellsten?) 1952 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 24
(7/8), 1952 (179-191).
De inhoudsbepaling van grovedennen-opstanden met behulp van standaardkrommen
(Le cubage des peuplements de pins sylvestres avec le méthode des tarifs)
1953
ƒ0,50
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Prijs

Nr.
15

C. P. VAN GOOR

16

J. VAN SOEST

17 Anonymus
18

A. STOFFELS en
J. VAN SOEST

19

A. J. GRANDJEAN
en J. VAN SOEST

20

J. VAN SOEST

21 Anonymus
22

H. VAN VLOTEN

23

C. P. VAN GOOR

24 Anonymus
25

C. P. VAN GOOR

26 Anonymus
27

J. GREMMEN

28 H. A. VAN DER
MEIDEN

Groeiremmingen bij de Japanse lariks (Larix leptolepis) ten gevolge van kalkbemestingen (Growth disturbances of the Japanese
larch (Larix leptolepis) caused by liming) . 1953 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 25 (3),
1953 (57-68).
Het inventarisatiewerk beëindigd (The inventory finished)
1953
ƒ0,50
Verslag over het jaar 1952
1953 uitverkocht
Principiële vraagstukken bij proefperken:
3. Hoogteregressie (Height regression) . . 1953 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 25
(7/8), 1953 (190-199).
Opbrengstgegevens van de douglas in Nederland (Yield data for Douglas fir in the
Netherlands)
1953 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 25 (9),
1953 (239-247).
Stormschade aan Douglas (Storm damage
to douglas fir)
1954 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 26 (4),
1954 (89-99).
Verslag over het jaar 1953
1954 uitverkocht
Jeugdgroei van nakomelingschappen uit
kruisingen met Leuce-populieren, een generatieve toetsing van daarbij gebruikte
ouders (Juvenile development of seedlings
from crosses between poplars of the Leucegroup, a progeny test of their parent trees) 1954 uitverkocht
Te vinden in: T.N.O. Nieuws 9 (6), 1954
(195-200).
De bestrijding van bunt (Molinia coerulea)
op kaalkapterreinen (Die chemische Bekämpfung von Molinia coerulea auf Kahlschlagflächen)
1954 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 26
(10), 1954 (269-270).
Verslag over het jaar 1954
1955 uitverkocht
Kaligebrek als oorzaak van gelepuntziekte
van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. corsicana)
(Potassium deficiency as a cause of yellow
tip disease in Scots pine (Pinus sylvestris)
and Corsican pine (Pinus nigra var. corsicana)
1956 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 28 (2),
1956 (21-31).
Verslag over het jaar 1955
1956
ƒ0,50
Een blad- en twijgziekte van populieren
veroorzaakt door Venturia tremulae en
Venturia populina (Leaf- and twigdisease
of poplar and aspen caused by Venturia
tremulae and Venturia populina) . . . .
1956 uitverkocht
Te vinden in T. Pl.ziekten 62 (5), 1956 (236242).
Snoei van populier, gebaseerd op kwaliteitseisen in de houtindustrie (Pruning of poplar
according to demands of industry) . . . 1957 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 29 (1),
1957 (1-7).
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Prijs

Nr.
29

H. M. HEYBROEK

30 Anonymus
31

H . A . VAN DER

MEIDEN

32

H . A . VAN DER

33

C. P. VAN GOOR
en A. VAN LAAR

MEIDEN

34 Anonymus
35

J. GREMMEN

36

J. GREMMEN

37

H . A . VAN DER
M E I D E N en
H. VAN VLOTEN

38

J. VAN SOEST

39

J. VAN SOEST

40
41

Anonymus
H . A . VAN DER
M E I D E N en
J. F . WOLTERSON

42

H . A . VAN DER
M E I D E N en
J. L. F . OVERBEEK

43
44

Anonymus

45

J. GREMMEN

J. GREMMEN

Elm breeding in the Netherlands (Ulmenzüchtung in den Niederlanden) (Amelioration de l'Orme aux Pays-Bas)
1957 uitverkocht
Verslag over het jaar 1956
1957 uitverkocht
Reactie van populierenstek op fosfaat (Een
oriënterende proef) (Reaction of poplar
cuttings on phosphate (A preliminary experiment))
1957
ƒ0,50
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 29
(10), 1957 (229-242).
Kernhout bij populieren en zijn praktische
betekenis (Heartwood of poplar) . . . .
1958
ƒ 0,50
De aanleg van douglasopstanden (Die Bestandesbegründung der Douglasie) . . . .
1958 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 30 (3),
1958 (67-83).
Overzicht van de werkzaamheden in 1957 . 1958
ƒ 1,—
Een afsterven van Pinus-soorten in Nederland en de vermoedelijke oorzaak (A dieback of pine-species in the Netherlands
and its probable cause)
1958 uitverkocht
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 30 (7),
1958 (199-208).
Bijdrage tot de biologie van Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin (Dothichiza populea Sacc. et Bri.) (Contribution to the biology of Cryptodiaporthe populea (Sacc.)
Butin (Dothichiza populea Sacc. et Bri.))
(Beitrag zur Biologie von Cryptodiaporthe
populea (Sacc.) Butin (Dothichiza populea
Sacc, et Bri.))
1958
ƒ0,50
Roest en schorsbrand als bedreiging van de
teelt van populier (Rust and bark necrosis
with dieback, a danger to poplar culture)
(Rost und Rindenbrand eine Bedrohung für
die Kultur von Pappel)
1958
ƒ0,50
Aspecten van bosbouweconomisch onderzoek (Aspects of research in forest economics)
1959
ƒ0,50
Economische aspecten van de douglasteelt
(Economic aspects of douglas fir culture) . 1959
ƒ0,50
Overzicht van de werkzaamheden in 1958 . 1959
ƒ0,50
Het probleem van cultivar en kloon bij
populier (The problem of cultivar and clone
with poplar) (La question de cultivar et
clone du peuplier)
1960
ƒ0,50
Mogelijkheden in de keus van populiereplantsoen (Planting material of poplar) . . 1960
ƒ0,50
Overzicht van de werkzaamheden in 1959 . 1960
Biologie en bestrijding van de wortelzwam
Fomes annosus (Fr.) Cooke (Biology and
control of the root-rot fungus, Fomes annosus (Fr.) Cooke)
1960
Afsterving van naaldhout door Rhizina undulata, in het bijzonder na takkenbranden
o p kaalslagen (A die-back of conifers caused by Rhizina undulata, particularly after
slash burning)
1961

ƒ 1,50

ƒ0,50

ƒ0,50
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Prijs

Nr.
46

J. GREMMEN

47

J. VAN SOEST

48 Anonymus
49

J. F . WOLTERSON

50 M. BOL

51

J. H. VAN LOON
en M. BOL

52 Anonymus
53

C. P. VAN GOOR
en J. F. VAN O O S TEN SLINGELAND

54

H. M. HEYBROEK

55 M. BOL

56

C. P. VAN GOOR

57

H. M. HEYBROEK

58 Anonymus
59

J. GREMMEN

60

R. KOSTER en
A. VAN W I J K

61 H. A. VAN DER
M E I D E N en
H. W. KOLSTER

62 M. B O L

63

J. H. VAN LOON
en M. BOL

64

J. GREMMEN

De schorsbrand van de Japanse lariks, veroorzaakt door Phacidiella coniferarum (A
die-back of the Japanese larch caused by
Phacidiella coniferarum)
1961
Oriënterend onderzoek naar kap en verbruik van inlands hout in 1958 en 1959
(Estimation of home grown timber felling
and consumption in the Netherlands in 1958
and 1959)
1961
Overzicht van de werkzaamheden in 1960 . 1961
Populus nigra L. in Nederland (Populus
nigra L. in the Netherlands)
1961
Minutentabellen 1962 voor het vellingswerk
van douglas (Time tables for felling, lopping and barking of douglas fir) . . . .
1962
Vergelijkend arbeidsfysiologisch onderzoek
bij vellingswerk (Physiological studies on
tree felling)
1962
Overzicht van de werkzaamheden in 1961 . 1962
De bodemvruchtbaarheid van de Sijsselt,
plaggenwinningsgebied van de voormalige
buurtschap Maanen
1963
Diseases and lopping for fodder as possible
causes of a prehistoric decline of Ulmus . 1963
Vellingswerk met motorzagen in vergelijking
met handzagen (Power saw compared with
handsaw in felling)
1963
Bemestingsvoorschrift voor naaldhoutculturen (Fertilization of conifer plantations) 1963
Iepen in Sleeswijk (Elms in Sleswick) . . . 1963
Overzicht van de werkzaamheden in 1962 . 1963
De biologische bestrijding van de wortelzwam, Fomes annosus (Fr.) Cke. door middel van Peniophora gigantea (Fr.) Massée
(Biological control of the root rot fungus
Fomes annosus (Fr.) Cke. by Peniophora
gigantea (Fr.) Massée)
1963
Vermeerdering van populieren uit bladstek
in de open lucht (Propagation of poplars
by softwood cuttings out of doors) . . . 1963
Variaties in de samenstelling van populiereblad gedurende de vegetatieperiode en in
verschillende delen van de kroon (Variations in the mineral content of poplar leaves
during the vegetation season and in different parts of the plant)
1964
Efficiency en slaging bij planten met handgereedschap (Efficiency and survival with
several methods of hand planting) . . . 1964
Arbeidsfysiologisch onderzoek bij het planten van dennen (Physiological studies on
tree planting)
1964
The Marssonina disease of poplar. 2. Inoculation experiments on leaf discs with
ascospores and conidia (De Marssonina
ziekte van de populier. 2. Inoculatieproeven
op bladschijfjes met ascosporen en conidiën)
1964

ƒ0,50

ƒ0,50
ƒ 1,50
ƒ0,50

ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ 1,50
ƒ0,50
ƒ0,50

ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ 1,50

ƒ0,50

ƒ0,50

ƒ 0,50

ƒ0,50
ƒ0,50

ƒ0,50

40
Prijs

Nr.
65 M. BOL

66

H . A . VAN DER

Minutentabellen 1964 voor vellingswerk
met de motorzaag van groveden (Tables of
Standard times for felling, trimming and
barking of Pinus silvestris L. with power
saws)
1964
Virus bij populier (Virus with poplar) . . 1964

ƒ0,50
ƒ0,50

Minutentabellen 1964 voor het vellingswerk
(handzaag) van Oostenrijkse den, Corsicaanse den en fijnspar (Tables of standard
times for felling, trimming and barking of
Austrian pine, Corsican pine and Norway
spruce)
1964
Overzicht van de werkzaamheden in 1963 . 1964

ƒ0,50
ƒ1,50

MEIDEN

67 M. B O L

68 Anonymus

UITVOERIGE VERSLAGEN
BAND 1

BAND 2
BAND 3

BAND 4

BAND 5
BAND 6

Verslag Nr. 1 - Ir. J. van Soest, Herkomstonderzoek van
de groveden (Pinus sylvestris L.) in Nederland (overdruk) 1952
ƒ2,50
Verslag Nr. 2 - Ir. C. P. van Goor, Bewerking en vruchtbaarheid van droge bosgronden (overdruk)
1952
ƒ2,50
Verslag Nr. 1 - Dr. J. Schelling, Stuifzandgronden . . . 1955 uitverkocht
Verslag Nr. 1 - Ir. J. van Soest, Verdrogingwerende
maatregelen en middelen bij uitplanten van douglas . . 1957
ƒ 1,50
Verslag Nr. 2 - Ir. C. P. van Goor, P. Zonderwijk en
dr. J. van der Drift, Chemische bestrijding van enkele
grassen en houtige gewassen in de bosbouw
1957 uitverkocht
Verslag Nr. 1 - Dr. J. van Soest, Stem form and volume
of Japanese larch (Larix leptolepis Gord.) in the Netherlands
1959
ƒ10,—
Verslag Nr. 2 - Ir. J. J. Westra, Een oriënterend onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen in de bosbeplantingen in de Noordoostpolder
1959
ƒ2,50
Verslag Nr. 1 - Dr. ir. J. Schelling, De hoge bosgronden
van Midden-Nederland
1961
ƒ5,70
Verslag Nr. 1 - De snoei van laanbomen, in het bijzonder van populieren. Rapport van de Werkgroep Snoeien,
betreffende het onderzoek 1956-1961
1964
ƒ3,50

