STICHTING BOSBOUWPROEFSTATION"DEDORSCHKAMP»
Jaarverslag 1964

Wageningen -Nederland

Inhoud

blz.

Hoofdstuk I

HetBosbouwproefstationin196**

5

Hoofdstuk II

Resultatenvanpraktisch belang
ofmetpraktische perspectieven

11

Activiteiten enaandeordegestelde vraagstukken

15

Hoofdstuk III

Afdeling Groei-enOpbrengstonderzoek
AfdelingHoutteeltnaaldbomen
Afdeling Houtteelt loofbomen
Afdeling Selectie enveredeling
AfdelingPathologie enresistentieonderzoek

Hoofdstuk IV
Hoofdstuk V

15
18
27
36

Afdeling Iepenonderzoek

^3
^9

AfdelingBedrijfseconomische
vraagstukken enRationalisatie

53

Verschenenpublikaties enklaargekomenrapporten

56

Bijlagen

59

Hoofdstuk I

HETBOSBOUWPROEFSTATION IN 196^

AFDELING GROEI-EN OPBRENGSTONDERZOEK
Alsbelangrijkwinstpunt inhetafgelopen jaarmaggezienwordenhet opgangkomenvanhet gebruikvandecomputer voor deverwerking vandemeetgegevens.Zonderhulp
enmedewerking vandestatisticusvandeAfdelingBedrijfseconomische vraagstukken enRationalisatie zouhetniet
mogelijk geweest zijnopditgebied zoveelterealiseren.
Erwordt aangewerkt degehele methode vanonderzoek steeds
meer opde elektronische verwerking aftestemmen.
AFDELING HOUTTEELT NAALDBOMEN
Enkele nieuwe projecten zijninstudie genomen.Debelangrijkste daarvan zijnhetherbebossingsprobleem inde
kuststrook inverbandmetdesterftevanPinusnigraende
herbebossing inDrente.
AFDELING!HOUTTEELT LOOFBOMEN
Bijde teeltvandezovoor dehoutproduktie zeerbelangrijke populier doenzichnog steedsveleproblemenvoor.
Een zeer groot gedeelte vanhetonderzoekprogramma vande
afdelingwasdanookdit jaarweer aandeoplossingvan
dezeproblemen gewijd.Daarnaastkonindezeperiode meer
danvoorheenhetgevalwastevensaandacht wordenbesteed
aandeproblemen die zichbijdeteeltvanandereloofhout-

soortenvoordoen.
Mededoor demoeilijkheden diezichbijdeteeltvan
populier inbepaalde delenvanhet landvoordoen endemogelijkheidvanhetgebruikvan thansbeschikbaar komende
goede selectiesvanandere loofhoutsoorten neemthetgebruikvandezelaatste toe.Desterke toenamevandeesen
ookdeiepalslaanboom ishiervaneenduidelijk voorbeeld.
Deteelttechnische enhoutteeltkundige problemen diezich
hierbijvoordoenwerdenmede instudiegenomen.

AFDELINGSELECTIEEN VEREDELING
De toetsproeven tervergelijkingvangroeivanzaaisels,
die elkzijnontstaandoorvrijebestuiving vaneengeselecteerde boom (douglasengroveden)aangelegd insamenwerkingmet deAfdelingHoutteeltnaaldbomen ontwikkelden
zichindemeeste gevallengunstig.Uitzonderingen waren
bijna steeds tewijtenaanschade doorwild.
Alsgevolgvancongestie van werkzaamhedeninhetvoorjaarkondengeenkruisingenmetnaaldhoutsoorten worden
uitgevoerd.
Vaneenvolledige serievangeselecteerde inheemse
Populuscanescenswerd gelijkwaardig tweejarigmateriaal
gekweekt onderverneveling. Doorvergelijkenvandegroei
van dezebomenkaneeninzichtwordenverkregen omtrentde
meestgeschiktebomenvoorverdere toetsingindepraktijk.
Deze serievaninNederland inheemseP.canescenswerdaangevuldmet eenkleinaantalDuitseklonen.
DeLeucepopulieren,waar ondervooralhybridenvande
kruisingP.albaxP.grandidentata,dochookanderebleken
inenkele proefvelden zeer sterk doorSaperdapopulneate
wordenbeschadigd. InoverlegmethetITBONwerdenmaatregelen terbestrijding genomen.
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Sommige P.albaxP.grandidentatazaaiselsdie ookop
drogegrondeneenzeersnelle jeugdgroeilieten zien,blekenbroshout tehebbenenhaddenveel telijdenvanwindbreuk.

AFDELING PATHOLOGIE-ENRESISTENTIEONDERZOEK
Devoornaamste problemen,waarmee deAfdeling Pathologie
enResistentieonderzoek zichinhet afgelopen jaarbezighield,warendeMarssoninaziektevandepopulier ende
Brunchorstia ziektevandeOostenrijkse enCorsicaanseden.
Daarnaastwerd ookenig onderzoek verricht overRhizinaundulata;debacterieziekte vandepopulier enhetwortelrot,

alsmede enkeleonderwerpenvangeringere omvang.
Hetonderzoek over debacterieziekte vandepopulier
werd voortgezet.Dithoudt zichhoofdzakelijk bezigmet
het toetsenvannieuwe kruisingen ophungevoeligheid voor
deziekte.
Ookaandepopulierenroest werd ditafgelopen jaarweer
aandacht besteed.Eennieuwe serieklonenvanpopulieren
werd ineenzogenaamde roesttoets ondergebracht omopgevoeligheid voor Melampsora tewordenonderzocht.

AFDELING IEPENONDERZOEK
Inhetafgelopen jaarontwikkelde de polyploidieteelt
zich toteenvastonderdeelvanhet iepenveredelingsprogramma.Nuhet toedienings-endoseringsprobleem vancolchicine opgelost is,lijkthet eropalsof tetraploidenin
serie gemaaktkunnen worden.Eensnelleproduktie vande
gewenste triploiden vraagt danombloeibevordering.Onderzoekhierover isaangevat.
Doordebemoeiingenvandr.F.W. Holmesvandeuniversiteit teAmhersti Massachusetts,USA,zijndeklonen
•Groeneveld' en 'Commelin'nu indeVerenigde Staten vrijgegeven onder de "Plant Introduction"nummersPI30^258
enPI30^257.
AFDELING BEDRIJFSECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN
EN RATIONALISATIE
Opinitiatief vandeCommissie Onderzoek Rationalisatie
BosbouwvanhetBosbouwproefstationisinmei 196^eenaantaldiscussiebijeenkomsten gewijd aanhet onderwerp"doorvoeringvanonderzoekresultaten indepraktijk".Speciale
aandacht werd gegevenaandedoorvoering vanresultatenvan

arbeidsonderzoek. Aanleiding totdezebijeenkomsten wasde
kloof die ertebespeuren istussen datgene datdooronderzoekisontwikkeld enhetgeen indebedrijfspraktijk
wordt gerealiseerd. Decommunicatie tussen onderzoek,voorlichting,opleiding enbosbouwpraktijk werd onder deloupe
genomen.Bijdezebijeenkomsten warenbehalve deledenen
adviserende ledenvandeCORBtevensuitgenodigd envertegenwoordigd deBosbouwpraktijkschool,hetBosbouwproefstation,deBosbouwTechnische School,hetBosschap enhet
Staatsbosbeheer.
Alsinleiders tradenop:
dr.ir.A.W.vandenBan,AfdelingSociologie enSociografie van deLandbouwhogeschool (Verspreiding vannieuwe
ideeën);
ir.D.C.M.Boonman,consulent voor arbeidsvraagstukken
(Voorlichting overarbeidsmethoden);
M.K.HijlkemaenJ.P.C,tenHove,Raadgevend Bureau
ir.B.W.Berenschot N.V. (Invoeringvannieuwearbeidsmethodeninhet bedrijf).
Het eindrapport vandeze discussiebijeenkomsten isgepubliceerd inhetNederlands Bosbouw Tijdschrift (zie
hoofdstukIV).
Ophet gebied vanvellingswerk bestaat er eentendens
totvervaardiging vanlichteremotorzagen.Een dergelijke
lichtemotorzaag,waarmee geveld engesnoeid kanworden,is
thansinonderzoek opeenobjectvan dekoninklijkehoutvesterijen"HetLoo".Daarbijwordenbehalvearbeidstechnische,dearbeidsfysiologische aspectenbezien doorde
arbeidsfysiologische onderzoekgroep vandeLandbouwhogeschool.
Vermeldenswaard isdatdoordeAfdelingVoeding enVoedselbereidingvan deLandbouwhogeschool eenoriënterend on-
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derzoekwordt ingesteld naar devoedingsgewoonten der
Nederlandse bosarbeiders.
Aandacht wordt gegevenaandevraag totwelke topdiameter de levende kroonvangrovedenmoetwordenopgewerkt;
ditinverbandmet dehoge opwerkingskosten vanditstamdeelendegeringehoutopbrengst enhoutwaarde.Door tijdstudiesmetbehulpvaneenfilmcamera,naindelingvande
bomeninstamsecties,wordt getrachthetantwoord opdeze
vraag tevinden.
Nagegaan isinhoeverre beperkingvanhetaantalper
partijlanghoutgemaaktesortimenten— eenknelpuntbijgemechaniseerde afvoer — resulteert inwaardedaling vande
partij.
Insamenwerking met deKoninklijke NederlandscheHeidemaatschappij enhetStaatsbosbeheer iseenbegingemaakt
aangaande demogelijkhedenvanmechanisatie bijhetuitslepenvanlanghout.
Eenaantalonderzoekingen ismetpublikatiesafgesloten.
Daarvoor wordtverwezennaar hoofdstuk IV.Metnamewordt
hier nog genoemd depublikatie "Minutentabellen 1964voor
vellingswerkmetdemotorzaagvangroveden".Indezetabellenzijn,naoverlegmet deHoofdafdeling SocialeZaken,
vanhetBosschap,gemiddeld 41% "algemene tijden"opgenomen,
vergelijkbaar met 35%bijdetabellenvoorvellingswerk met
handzagen.
Aandeoverigeafdelingenvanhet Bosbouwproefstation,
voornamelijk deafdelingenGroei-enOpbrengstonderzoek en
Selectie enVeredeling, zijninhetverslagjaar statistischeadviezenbijproefopzet enverwerking verstrekt.In
enkele gevallenisookhetrekenwerkuitgevoerd.
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HoofdstukII

RESULTATEN VANPRAKTISCH BELANG OFMETPRAKTISCHE
PERSPECTIEVEN

1.Vroegtijdige sterke zuivering vaneenCorsicaansedennenbezaaiing resulteerde voorlopig ineenaanzienlijke
vertraging van detakafsterving,waardoor de.toegankelijkheid vandeopstandenwaarinhet zwaarstwasingegrepenhetmeestwerdbemoeilijkt.
2.Voor deOostenrijkse denwerd eennieuwe inhoudstabel
berekend, gebaseerd op 1268sectiemetingen.Hoewelbinnendeze serie eenaantoonbaar verschilbleek tebestaan tussen dekust-enbinnenlandvorm, wordtvooralsnogaangenomen datdezevoor depraktijk vangeen
belangis.
3»Uitgebreide proevenhebbenaangetoond dater geenverschilinaanslaanbestaat tusseneikenlaanbomen,indien
deze opkleidanwelop zand wordengekweekt."Zand"eikenzijnniet zonder meer beter dan"klei"-eiken.Wel
werden zeer groteverschillen inkwaliteit geconstateerd tussen deeikenheesters afkomstig vandeverschillendeboomkwekerijen.Erbestaangoedeenmindergoede
eikenlaanboomkwekers.
k. Tevensisuit dezeproeven gebleken dathet aanslaan
vaneikenlaanboombeplantingen zeer sterkwordtbeinvloeddoor:
a.degrondsoortwaarop debeplanting wordtaangelegd;
b. dewijze waarop debomen opdekwekerijwordenge-

rooid endaarnavoor hetuitplanten wordenbehandeld;
c.dezorgdie tijdenshetplantenaandebomenwordt
besteed.
5.Om goederesultaten tekunnenverkrijgenbijhetgebruikvaneenjarigepopulierenbijdeaanlegvanbeplantingen dientmenuit tegaanvangoed ontwikkelde
stevigeplanten.Debestontwikkelde plantenkrijgt
menwanneer elkeplantopdekwekerijover tenminste
2
eenhalve vierkante meter (0,5m )groeiruimte kanbeschikken (stekafstand50x100cm).
6.Grootplantsoen (60-80cm lengte)kanvoorhet(machinaal)plantenvanloofhoutsingelsmet succestot
maximaal kOcmwordeningekort.Hierdoor wordtverkregen:
a.eenbeterehergroei;
b. eengeringere lengtegroei inheteerstegroeijaar,
hetgeenvooralbijeenchemische onkruidbestrijding
vanbelang isen
c.eensterker vertakken enlager bijdegrondblijvendevertakking (uitstoeling).
7.Debloeivandouglasresulteerde ineenzeer bescheiden
oogst.Dankzijde tijdigevoorbereiding vandeoogstwerkzaamhedenkondeze geringe oogstvrijwel volledig
doordebetrokken eigenarenwordeningezameld.DeAfdelingSelectie enVeredeling leverde eengroot aandeel
indezevoorbereiding door tevorenuitzoeken enmerken
vanbomenmetveelkegels.
8.DemedeopinitiatiefvandeAfdelingSelectie en
Veredeling georganiseerde klimcursusdoor deStichting
BosbouwPraktijkOnderwijs teArnhem waseensucces.
9. Indezaailingen,ontstaan door kruising envrijaf-
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bloeienvangeselecteerde Aigeiros enTacamahacapopulieren,werd een ongewoongrootaantalroestvrijeklonenaangetroffen (meer dan300in totaal).Door verdere
toetsing zalmoetenworden bestudeerd ofhierbijklonen
zijndiezichlenenvoor gebruikindepraktijk.
10.Oostenrijkse enCorsicaanse dennenbeplantingen kunnen
zonder gevaar vooraantasting doorBrunchorstiapinea
wordenaangelegd indezuidelijke provincies vanons
land. Inhetnoorden,metnameinDrente enopdeNoordVeluwe,moethet opgrote schaalaanplantenvanbeide
houtsoortenwordenontradenwegensdegrote risico's
tengevolge vanaantasting door dezeschimmelziekte.
11.Vandeiep 'Groeneveld'werdendeeerste2.000griffels
via deNAKBonder geïnteresseerdekwekersverdeeld.
12.Hetisgelukt oudvertrouwde cultivarnamen vaniepenals
'Belgica', 'Végéta'en 'Sarniensis' gehandhaafd en
vastgelegd tekrijgen.Ulmusglabra 'Pendula'herkreeg
zijnoude enveeltyperender naam 'Horizontalis',terwijldenaam 'Horsholmii'gecorrigeerd konwordentot
'Hoersholmiensis'.
13. Voorhet derde jaar insuccessiewerd de 'Commelin'iep
inproevenminder door deiepeziekte aangetast dande
'Vegeta'.
14.Opstelling vaneenminutentabelvoorvellingswerk met
motorzagenvangroveden.
15.Opstelling vanminutentabellenvoor vellingswerk met
handzagen inhoutmetkleine afmetingenvanOostenrijkseden,Corsicaanse denenfijnspar.
16.Insamenwerking metdeKoninklijke NederlandscheHeidemaatschappij enhetStaatsbosbeheer zijnenwordenuitsleepproeven genomenmetpaard enerzijdsenvierwielige
trekker anderzijds.Een eerste aanwijzing isdathet
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uitslepenmet trekkersvanrond 12pk met tweewielaandrijving weinigperspectief biedt.Deproeven worden
voortgezet met trekkersvan20PKmetvierwielaandrijving.
17.Doorhetaantalverschillende houtsortimenten ineen
partijlanghoutvan grovedenvan30à50tebeperken
tot 12à15zogoedmogelijk aangepaste sortimenten,
wordendehoeveelheden vezelplaathout enafvalnietof
nauwelijksvergroot.Welvindterdoor eendergelijke
beperking eenverschuiving plaatsbijde overigesortimenten,Bijdehuidigeprijsverhoudingen betekentdeze
verschuiving eenverschuiving naar minder waardehebbende sortimenten (vanmijnhoutenperkoenennaarspaanplaathout,kisthout,wolhout),datwil zeggendatdegenoemde typebeperking gepaard gaatmet eenwaardedaling;
dezewaardedaling bedraagt ongeveer ^-k%vandeverkoopprijs francoafnemer.
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Hoofdstuk III

ACTIVITEITEN ENAANDEORDEGESTELDE VRAAGSTUKKEN

AFDELING GROEI-EN OPBRENGSTONDERZOEK
Inhoudsonderzoek
VandeOostenrijkse denwerd eennieuwe inhoudstabelberekend,gebaseerd op1268sectiemetingen.Hierbijwerdgebruik gemaaktvande lineairelogarithmische regressie van
hetvolume opdediameter enhoogte,welke eenhogecorrelatiecoëfficiënt teziengaf.Erbleekeenaantoonbaar verschiltebestaantussendeOostenrijkse deninhetbinnenland (hoofdzakelijk Gelderland)endieinhetkustgebied
(duinbebossingen).Hoeweleenenander nognader onderzocht
zalworden,ishet tochwaarschijnlijk nietdemoeitewaard
opgrondvandegevondenkleine afwijkingvoorhetkustgebied eenaparte inhoudstabel tegaanpubliceren.
Demethodiektestvansectiemetingen bijeendrietal
houtsoorten gafeveneens eenwiskundig aantoonbaar verschil
tussendediversemethoden.De totdusverre gevolgde
methodevan 1m of2msecties (behorend bijeengemiddeldehoogte vanrespectievelijk minder enmeer dan10m)werd
voor douglas,Oostenrijkse denenAbiesgrandisvergeleken
met demethode waarbijdesectielengtes gelijkwarenaan
1/15 vandehoogte.
De factor,waarmee dewaardenuitde eerstgenoemde
methode verkregen,vermenigvuldigd moetenwordenomdievan
delaatstgenoemde methode tekrijgenbleeknogal tevariëren.Voordouglasvanlichtnaar zwaarhout varieerde
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hijvan 1,02 tot0,99;bijOostenrijkse denvan0,97 tot
0,92 enbijAbiesgrandisvan0,97 tot0,98 (weervan
lichtnaar zwaar hout). Inhoeverre dezeresultaten een
wijziging vandemethodiekrechtvaardigen zalnader worden
onderzocht.
Het omvangrijkerekenwerk,dataandezeresultaten ten
grondslagheeft gelegen,ismogelijk geweestdank zijde
toepassing van decomputer.
Inhetafgelopen jaarwerd weer eengroot aantal
sectiemetingenuitgevoerd,namelijk: 120vanAbiesgrandis,
1*t0vanCorsicaanse den,107van fijnspar,192vanOostenrijkse den,77vandouglasen50vanAmerikaanse eik;al
deze gegevenswerdenaansluitend opdecomputerverwerkt.
Opbrengstonderzoek
Door detoepassingvandecomputer isdegroteachterstand indeverwerking der gegevensnuvoor eenbelangrijk
deelingelopen.Vanallenoginwaarneming zijndeproefveldenworden ookdevroegere opnamen opnieuwberekend,waardooruniform bewerkte series wordenverkregen.Zowerdenin
het afgelopen jaar ongeveer 600opnamenverwerkt,waartegenover ongeveer 100nieuwe opnamenwerdengemaakt.
Intotaalzijnmomenteel inbehandeling 162groteproefveldenmet eengezamenlijk oppervlak van22,05haen112
kleine veldjesmet een totaalvan6,08 ha.Het gezamenlijke
oppervlak van28,13haisalsvolgtover deverschillende
houtsoortenverdeeld:Oostenrijkse den Zk%t douglas 20%,
Amerikaanse eik 19%,Corsicaanse den 17%,lariks lk%, inlandse eik 2%, groveden 1%,Abies,Chamaecyparis,Tsugaen
PinuscontortagezamenlijkJ>%.
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Doorhet terbeschikking komenvanseriesuniformbewerkte,geponste gegevens,bleekhetmogelijk ookdevervaardiging vanopbrengsttabellen,althansvoor eenbelangrijk deel, teautomatiseren.Insamenwerkingmetdestatistische afdelingwerdhiertoe eengecompliceerd computerprogramma ontworpen,datper serieboniteit eencompleet
gemiddeld groeibeeld berekent.Opgrondhiervankanperboniteitseenheid eenbepaalde aanwasverwachting wordenuitgesproken,hetgeen zoveelbetekent alseenopbrengsttabel.
Alseerstehoutsoortishiervoor deAmerikaanse eikinbewerking genomen.

Plantafstandsonderzoek en zuiveringsonderzoek
HetplantafstandsproefveldgrovedeninPutten (WaterleidingMaatschappijGelderland NV)werd gemeten.Er blijkenreedsnuaanzienlijke boniteitsverschillen optetreden.
Daar erookeenogenschijnlijke invloed vande plantafstand
opdelengtegroei teconstaterenwas,moest geconcludeerd
wordendathetareaalder diverseplantafstandennietgoed
over dediverse bodemkwaliteiten verdeeld is.Deze situatie
doetafbreuk aandewaardevandeproef.Hernieuwde meting
zalmoetenaantonenofditeffect inderdaad blijvendaanwezigis.
Deplantafstandsproef Corsicaanse denindeboswachterij
"Kootwijk",welke dit jaarwerd ingeboet,vertoonde inde
herfstopnieuw eenhooguitvalpercentage.Opgrond hiervan
werd beslotendezeproefniet tecontinueren.
Het grote zuiveringsproefveld Corsicaanse denophet
landgoed "DeUtrecht"werd geheelgemetenenvolgenseen
aangepaste methodeverwerkt.Erbeginthierreeds tekening
indeuitwerking derdiversebehandelingen tekomen.Het
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proefveld zalvolgenseenvast schemaverderbehandeldworden,deeerstvolgende behandeling zalinhet seizoen 1965/
1966plaatsvinden.Verder werdenvoorbereidingen getroffen
voor deuitbreiding vanditzuiveringsonderzoek, eneronderandere grovedenenlariksintebetrekken.

Andere werkzaamheden
Voor deandere afdelingenwerdenproefvelden opgemeten
enuitgezet.
Administratie
Door detijdelijke tewerkstelling vaneenadministratievehulpkracht kondegroteachterstand inderegistratie
der proefveldresultaten enigszinsingelopenworden.Aansluitend opdedoor decomputerverwerking veranderde omstandighedenwerdennieuwe opname-enregistratieformulierenontworpen,gedeeltelijk gestencild engedeeltelijkgedrukt.Door dehulpkrachtwerd ook eengrote hoeveelheid
meetresultaten geponst,waardoor destatistische afdeling
hiervanvoor eenbelangrijk deelwerd ontlast•

AFDELING HOUTTEELTNAALDBOMEN
Kwekerijen
Eenverslagoverhetlandelijk onderzoek 1962kwamgereed.Door deheterogeniteit vanhetuitgangsmateriaalkondenalleenvoorlopige conclusieswordengetrokken.Debij
ditonderzoek opgenomen enquête toonde aandat ergeenuniformiteitinzake teeltmethodenbestaat.Naverwerking van
eendeelder gegevensuithetlandelijk kwekerijonderzoek
1963werd deindrukverkregendatdeteeltwijzevan grotere
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invloed isopdekwaliteitvanhetdouglaaplantsoendande
bodemvruchtbaarheid. Eenuitzondering hierop zijnzeerarme
grondenwaar dekwaliteit vanhetgeteelde plantsoennauwelijksofnietaandeeisenvoldeed. Erbleken slechtsgeringe fenologische verschillen tebestaan tussendouglasplantsoenvankwekerijenuithetnoordenenhet zuidenvan
onsland.
Het onderzoek op deproefkwekerij "DeVierhoek"wordt
voortgezet enomvatmomenteeldevolgende projecten:
--Typenkwekerij:verschillende wijzenvan instandhouding
vanbodemvruchtbaarheid. Het gekweekte plantsoen zalonder
praktijkomstandigheden wordengetoetst.
— Sorteerproeven bijdiverse houtsoorten.Voor zovermogelijk zullendeverkregenplantsoensorteringen intoetsproevenwordenbestudeerd.
— Verspeentijdstippenproef douglas.Dereeds eerdergedanewaarneming dathetbeste tijdstipvoorhetverspenen
vandouglaszaailingenisgelegen tussenhalfmaartenhalf
april,werddoor eentweedeproefbevestigd.Bovendien blekendelengteverschillen,dienaeen jaarwerdenwaargenomeninhet tweede jaartoe tenemen.
--Verspeenafstandenproef douglas.De plantsoensorteringen,
die doormiddelvanongelijke verspeenafstanden zijnverkregen,zullenwordengetoetst.
— Dompelproef.Het geheelofgedeeltelijk dompelen van
tweejarige grovedenendouglasineen0,5%DDToplossing
hadgeennadelig effectophunontwikkeling.
Het douglasplantsoen indeproefkwekerij"Gortel"ontwikkelde zichgoed.Stalmest bleek eenbeterresultaat te
gevendandeoverigebehandelingen.Ineendouglastoetsproefveld teGortelwordt deinvloed van verschillende
plantsoensorteringen,verkregen door ondermeerverschil-
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lendeplantsoensorteringen,op deontwikkeling vande
jongecultuur bestudeerd.
Naheteerste groeiseizoen bleekhetlangste plantsoen
(nauweverspeenafstanden)degrootste scheut tevormen,
hetgeenniet inovereenstemming ismet dewaarnemingen op
deproefkwekerij "DeVierhoek".
Voeding
Deproefveldenmetbetrekking totverbetering vande
N-huishouding opafgeplagde gronden zijnmet eenviertal
uitgebreid op de terreinenvandeWaterleidingMaatschappijGelderland NV tePutten.Enerzijds wordt getrachtmet
behulp vangroenbemesters (brem,gele enblauwe lupinen),
anderzijdsmetbehulpvanmeststoffen (compostenkunstmest)devruchtbaarheid vandegrond teverhogen.Opmerkelijk washet feitdat deCorsicaanse denopveldjeswaar
compostwas toegediend inernstiger matehad telijdenvan
eenaantasting vanPissodesnotatus (kleinedennensnuitkever)danop denietmet compostbehandeldeveldjes.
Deproeven opdezogenaamde probleemgronden inSomeren
hebbennog geenverdere gegevensverschaft overdeoorzaak
vandedaar optredende groeistoornissen. Welwerd ineen
cultuur vanCorsicaanse deneenduidelijk positievegroeireactie opstikstofbemesting vastgesteld.
Ineenkwekerijindeboswachterij "Gees"werdenernstigegroeimisvormingen (slingerende enombuigende scheuten)
bijdouglas waargenomen.Insamenwerking methet Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid teGroningenwerd eenproefmet
koper- enboriumbemestingen opgezet.Reeds driemaandenna
de toediening vandemeststoffen waser eenreactie.Alle
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metkoper behandelde planten gingenrecht groeien.Borium
had gééneffect opdeafwijkende groeivormen.Grondonderzoekwekte deindruk datkoper inhetminimumraakte door
eenhoog fosfaatgehalte vande grond.Hetverzamelenvan
gegevensuit dezeproef zalwordenvoortgezet.
Inhetvoorjaar van 196^werd ophetpermanentegebreksziektenproefveld opderijkskwekerij"Drakenburg" opnieuw
tweejarige Japanse lariks ingeplant nadat deaanplant van
1963wasmislukt.Aanhet eindevanhet groeiseizoen konden
verschillen ingroeienvormbijdelarikswordenvastgesteld,waarbijinsommige gevallennietafgerijpte toppen
voorkwamen.Eind 19Ô5zalhetproefveld wordengemeten.De
koperbemestingsproeven bijdouglas enlariksindeboswachterijSchoonlo,waar enkele jarengeledensterke slingeringenbijdezehoutsoorten voorkwamen,hebben geenresultaten
gegeven.Dedouglasplanten zijn zowelindebehandelde als
onbehandelde veldjesingelijkematerechtgaangroeien,
terwijldelariks bijalle behandelingen dezelfdeslingeringenvertoont.Mogelijkhebbenenkeleklimaatsfactoren (waaronder nachtvorst)invloed opdeze ontwikkeling. Eenonderlingebexnvloeding vanklimaatsfactoren endesporenelementenhuishouding isimmersbekend.
Hetentenvanmateriaalvanrechtgroeiende klonen vanhet
Bosbouwproefstation (douglas inSomeren enSchoonlo,lariks
inSchoonlo)opde toppenvanmisvormde bomenheeftnog geen
naderebestuderingvandeoorzakendergroeimisvormingen
mogelijk gemaakt.De douglas gaatinbeide gevallen,óók
onbehandeld, weerrechtgroeien;bovendien groeiendeenten
inSomerenveelalvanhun onderstammenaf.
Het in"DeLoenermark" gelegen dennenschotproefveld
blijkt interessante gegevens opteleveren.Indeveldjes
waar metzineb werd gespoten,werd eenschotaantasting voor-
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komen.Bemestenheeft tenopzichtevanbespuitenmetzineb
geenaanvullend effect opvoorkoming vanschotinfectie.In
veldjes dienietmet zineb werdenbespoten,bleek vooral
eenN-bemesting deschotaantasting teverminderen.Eenaantasting vanschot verminderde de lengtegroeimet ongeveer
15%.
In eenbemestingsproefinCorsicaanse denindeboswachterij"Nunspeet"werd degroeidoor eenN,K,Mg-bemesting
verbeterd.Debehoefte aanKbleekhet grootst tezijn,terwijlookMgopdezeuitgestoven laagte inhetminimum was
gekomen.
Bemestingsproeveninoudereopstanden leverden tendele
positieve resultaten.Eenoudere douglasopstand inSt.
Anthonisreageerde duidelijk op een fosfaatbemesting. Ineen
periode vandrie jaarwerden devolgende aanwaspercentages
gemetennaeeneenmalige bemesting:
met

P: 31,3%

met PK:29,5%
metNPK:32,5%
blanco :23,3%
Oudere grovedennenopstanden met zeer geringeaanwashebbennognietgereageerd optoedieningvanmeststoffenof
toepassing vanlupinenverbouw (Mill,Someren).
Bosaanleg
C h e m i s c h e

o n k r u i d b e s t r i j d i n g

Eengestencild verslag vanhetBosbouwproefstation over
devegetatieontwikkeling nadalaponbespuiting kwam gereed.
Enkelevandebelangrijkste praktische gevolgtrekkingen
waren:
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Hergroeiwordtvoor eenbelangrijk deeldoorbodemeigenschappenbeïnvloed.Hetresultaatvan een grasbestrijding
ophumuspodsolen issteeds goed.Opchemischrijkehumusijzerpodsolenkanvaakopkorte termijnuitbreiding van
Agropyronrepens enHolcusmollis wordenverwacht.Opoude
bouwlanden isdalapon alleennietvoldoende omhet onkruid
tebestrijdenvoor eenperiode langer danenkelemaanden.
Inhetproefveld St.Anthonisbleek selectieve bestrijdingvanheide ineenPinuscultuur met 612,^-Desterper
hamogelijk.Hetmeest effectvolle tijdstipvanbespuiting
isdemaand augustus,wanneer de scheutenvanPinus zijn
afgerijpt.Toepassing inseptember geeftminder goederesultaten,dochvermindert dekans op schade.2,^,5-Tinvert
had onvoldoende effect.Deresultaten vandit onderzoek
werdenineenbericht gepubliceerd.
Deweedazolproefvelden op "VeluwHul"enindeboswachterij"Kootwijk"werden opgeheven.V/eedazolgeeftweleen
goede grasbestrijding, dochdenawerking isvankorteduur.
Aangezienhetmiddelbovendienniet selectiefis,wordthet
voor toepassing indepraktijk nietaanbevolen.Eenoriënterendeproefmetprefix toonde aan datdeonkruidbestrijding opschone grond zeer goedismet eendoseringvan80
kg granulaatperha.Dekans opschade,vooralopnaaldhout,
lijkt echter groot.Dezeindrukwordtbevestigd doorwaarnemingenopterreinenwaar ditmiddelreedswerdtoegepast.
Binnenhetkader vandewerkzaamheden vandeWerkgroep
Onkruidbestrijding TNO zalprefixinhet onderzoek worden
betrokken.

zh
B o d e m v o o r b e r e i d i n g
De grovedennenbezaaiingsproef inhet"Elspeterbos"leverde groteverschillen inhetaantalzaailingenperbehandeling.Debelangrijkste resultaten,dieineenBericht van
hetBosbouwproefstation zijnverschenen,waren:doorhet
zaadaan tetrappennahet zaaienwordt eenopkomstverbeteringverkregen van 1kö%. Deverschillende grondbewerkingsmethodenvertonen geenverschilinslaging.Direct zaaien
of tweewekennadegrondbewerking heeft geeninvloed opde
ontkieming. Door wildschade (herten enzwijnen)zijnintussennagenoeg alle zaailingenverdwenen.
Hetbodemvoorbereidingsproefveld teGortelmetbetrekking totdeaanlegvandouglasonder een grovedennenscherm
moest alsgevolgvanhetmislukken deraanplant dooronvoldoendeverzorging enaantasting dooremeltenwordenopgeheven.
Inhetproefveld op "DeHogeVeluwe"blijkt de tendens
dat douglas enlariks opdeonbewerkte veldjes eenaanmerkelijk betere lengtegroei endonkere kleur vertoont,zich
voort tezetten (naeenbetere groeiinde eerste twee
groeiseizoenen bijvollegrondbewerking).
Indegrondbewerkings-enonkruidbestrijdingsproef op
voormalige landbouwgrond teHorstkonworden vastgesteld
dat:
— eendalaponbespuiting zonderbodembewerking inhetvoorjaar debeste onkruidbestrijding geeft;
— opplaatsenwaar geenkweek aanwezig is,eerst frezenen
daarnadalapon spuiten,eengoedresultaat oplevert,doch
doch dekostenveelhoger zijndanbijeerstgenoemde behandeling;
— opplaatsenwaarveelkweekvoorkomt,viermaal frezen
effectiefis,dochduur;
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— opplaatsenwaar geenkweek aanwezig is,ploegen (kO cm
diep)eenvoldoende onkruidbestrijding oplevert.Erontwikkelen zichevenwelveel zaadonkruiden;
— weedazol,alofnietincombinatie met dalaponinhet
najaar toegepast nietvoldoende is.Erheeft sterkeuitbreidingvangrassen (vooralkweekgras)enzaadonkruiden
plaats.
Eenproefmetbetrekking totdegroeivandelariksals
tweede generatie inSchoonlo,omvatdevolgende behandelingen:
— plantenvanlariks inhet strooiseldek;
— ruwehumusgeheelverwijderd;
— ruwehumus oprillengezet;
— plantplaatsen van50x50cmvrijgemaaktvanruwehumus.
Indeveldjeswaar deruwehumuswerdverwijderd,kwamen
grassen totontwikkeling die degroeivanlariksremmen.Na
hetkomende groeiseizoen zullendemetingenwordenvoortgezet.Devormvanlarikswordtslechternaarmate degroei
snelleris.

P l a n t s o e n
InKootwijkwerd eenpolyethyleenverpakkingsproef voor
verschillende houtsoorten aangelegd.Ditproefveldvielten
offer aandekonijnen.
Eensorteerproef grovedenindeboswachterij"Haarle"
voor zowelverspeend alsafgepend plantsoen,werdgemeten.
Debelangrijkste conclusieswaren:
— het slagingspercentage isvoor afgepend plantsoen groter
danvoor verspeend plantsoen;
— het slagingspercentage ligthoger bijgrotere sorteringen;
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--het lengteverschil tussendesorteringen isnahettweedegroeiseizoenvergroot.
Bijdesorteerproef inGrubbenvorst (metdehoutsoorten
Pinussilvestris,herkomsten "Ommen"en"Walsrode",Pinus
nigravar.corsicana enPinusponderosa)bleekdejaarscheutlengte vanallehoutsoortenvoor degrootste sorteringenhetbeste tezijn,zowelnahet tweede alsnahetderde groeiseizoen.
H o u t s o o r t e n k e u z e
DePicea enAbiessoortenproef inOostelijk Flevoland
toontaandatPiceasitchensis totdusver debeste groei
oplevert.Ookhetpercentageuitvalishet laagstvoor deze
houtsoort.Daarnaast vertonenPicea Abies,Piceaglaucaen
Piceamarianaeengoede groei.PiceaAbiesheeftvandeze
drie soorten deminsteuitval.Minder perspectieven bieden
PiceapungensenPicea omorika.DeAbies soorten vertonen
veeluitvalengeringelengtegroei.
EenPinus soortenproef inGrubbenvorst opeenvoormalige
aspergegrond leverdenavier groeiseizoenenhetvolgende
resultaat.Debeste groeivertonenPinus silvestrisherkomst "Ommen"enherkomst "Walsrode".DaarnavolgtPinus
contorta,terwijlPinusponderosa endePinusnigravariëteitenhet laagste groeiniveau vertonen.
M e n g i n g

en

v u l h o u t s o o r t e n

DevulhoutsoortenproeveninEsbeek,ValkenswaardenLeende
werdenafgesloten.Debelangrijkste conclusiesdie werden
getrokkenzijn:
~ opopenterreinheeft aanplantvandouglas zondergebruikvanvulhoutsoorten veelrisico's.Vooralwitte elsis
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geschikt alsvulhoutsoort.Naast eenbeschuttende werking
wordtmetels ookeenverbetering vandestikstofvoorzieningverkregen.Berk levertminder,dochwelredelijkresultaatalsvulhoutsoortbijdouglas.
T o e t s i n g

van

n a a l d h o u t -

s e l e c t i e s
Zevenproefveldenvoorhettoetsenvan douglasselecties
zijninmiddelsaangelegd.Doorhet gebruikvanpolyethyleen
verpakkingsmateriaal enhet vroegtijdig rooienvanhet
plantsoen isoverhetalgemeendeaanslag zeergoed.Wildschade enonkruidontwikkeling veroorzakendaarentegen enige
uitval.Hoewel tegeninsektenschade overhet algemeenpreventieve bestrijdingsmaatregelen worden getroffenontstond
ineenderproefvelden aanzienlijke sterfte dooreenaantastingvanHylasterater.
Hetaantal toetsproefvelden grovedenwerd totvijfuitgebreid.Ookdezeproefveldenontwikkelen zichgoedbehoudensdieinHaarle,waarhet afgelopen seizoenvoor dederdemaalmoestwordeningeplant.
Indeboswachterij"Kootwijk"werd eenPinusnigraproef
aangelegd,inHoogBuurlo eenlariksherkomstenproef.
AFDELING HOUTTEELTLOOFBOMEN
Onderzoek naar groeiplaatseisen en groeimogelijkheden
P o p u l i e r
Hetonderzoeknaar degroeiplaatseisen vandepopulier
werd indebestaande proefvelden verder voortgezet.Dit
onderzoek datsterk geconcentreerd isindepopulierengebiedenvanMidden-Brabant,deIJsselmeerpolders endekomgrondenwordtvooralinde eerstgenoemde gebiedensterk
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door het optredenvanbladziekten (roest enMarssonina)
bemoeilijkt.
Aan deinventarisatie vanvoor eennieuw onderzoekgeschikte 'Eobusta'beplantingenkonslechts weinig tijd
wordenbesteedIep
Deuitgezette proefobjecten werden gemeten ennaderbeschouwd. Ditonderzoek komt thans opgang.
O v e r i g e

l o o f h o u t s o o r t e n

Deinventarisatie vanvooronderzoek geschiktebeplantingenwerd incidenteelvoortgezet.
Onderzoek n a a r de v o e d i n g s h u i s h o u d i n g en b e m e s t i n g
V o e d i n g s h u i s h o u d i n g

p o p u l i e r

Uit de thansterbeschikking staande bladanalyses,welke
sinds 1958regelmatig ineenaantalpopulierencultivarproefvelden inOostelijk Flevoland werdenbepaald,blijkt
dat decalciumopnamenindeloop der jarensterk is toegenomen.Hierdoor wordt deopname vanandere kationensterk
verstoord, waardoor kanwordenaangenomen datdeconditie
vandepopulier nadelig wordt beïnvloed.De geleidelijke
Ca-toename kaneen gevolg zijnvandevoortschrijdendebodemrijping.Voorbereidingen toteennader onderzoek werden
getroffen.
Dekaligebreksverschijnselen doenzichvooraldaarvoor
waar dewaterhuishouding van depopulierenbeplanting niet
inorde ±s (tehoge grondwaterstanden en droogtegevoelige
gronden).
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InOostelijk Flevoland werd eenvrijveelvuldig optreden
vanmagnesiuragebrekbijpopulierenvooralopdelichtere
gronden geconstateerd.
S t i k s t o f b e m e s t i n g
Eengrootaantaloververschillende bodemtypenen groeigebiedenverspreid liggende-stikstofbemestingsproefvelden
werd aangelegd. Indezeproevenwordtdeinvloedvanhet
tijdstipvanbemesting endehoeveelheid meststof (kalkammonsalpeter)opdegroeivan eenjarigebeplantingenvanpopulier,eik,eseniepnagegaan.De totnu toeverkregen
resultaten zijnniet eensluidend.
Enige oriënterende proeven,welkehetdoelhebben omdoor
middelvande_a3Jsa4*Schreagerende stikstofmeststof (zwavelzure ammoniak)decalciumopnamebijpopulieren inOostelijkFlevolandtengunstevananderekationenopnamen teverminderen,werdenaangezet.
K a l i b e m e s t i n g
Dekalibemestingsproeven, dieindeeersteplaats ten
doelhadden omdoor eenhogerekaliopname eengrotereweerstand tegenbladziekte bijpopulieren teinduceren,gaven
dit jaar geenduidelijkpositieveresultaten.Enerzijds
wordt ditveroorzaakt doorhetminder hoogoptredenvan
Marssonina inbepaalde proefvelden,terwijlanderzijds in
enige gevallenondanks dehogekaligiften geenverhoging in
hetkaligehalte inhetbladkon.worden geconstateerd.

A,
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L a n g w e r k e n d e

s t i k s t o f m e n g -

m e s t s t o f
Het in19Ö3begonnen onderzoeknaar degunstige werking
vaneenzogenaamd langwerkende nieuwestikstofmengraeststof
leverde geenpositieveresultaten op.Enige nawerkingvan
dezemeststofinpopulieren-,eiken-en iepenbeplantingen
konnietworden geconstateerd. Inhet tweede jaarnabemesting trad eensterk stikstofgebrek op.

P e r m a n e n t

b e m e s t i n g s p r o e f v e l d

Inhetpermanente bemestingsproefveld opderijkskwekerij"Drakenburg"teBaarnwerden stekkenvan Populus
•Gelrica'en*NL925'gestoken.Nagegaanwordtofertussen
beide populierenklonenverschillen invoedingsstoffenbehoeftebestaan.

Onderzoek naar dekweektechniek
K w e e k m e t h o d e
Stekafstandsonderzoek voor de teeltvan eenjarigepopulieren.
Teneinde nategaanwelkeverschillen inkwaliteit tussendeopverschillende stekafstand gekweekte eenjarige
populieren bestaanwerdmethetuit de stekafstandsproef
1963verkregen eenjarige materiaalvanPopuluscvGelrica
encvMarilandicaeenproefbeplanting inOostelijkFlevoland aangelegd.
Invlo-ed

b o d e m t y p e

Onderzoek naardekwaliteitvan"zand"-en"klei"-eiken.
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Het onderzoek naar deinvloedvandegrondsoort opde
kwaliteit (hetaanslaanvandedaarop gekweekte eikenlaanbomen)werdafgesloten.
Vastgesteld konwordendatdegrondsoort geendirecte
invloedheeft opdekwaliteitvandedaarop gekweekteeikenlaanbomen.Watdeaanslagbetreftbestaat ergeenverschil
tussen"zand"-en"klei"-eiken.Welkanereengrootverschilinkwaliteit tussen deeikendoorverschillende boomkwekers gekweektbestaan.Ditwordt echtervooralveroorzaakt doorverschilinwerkwijze enbehandeling van devoor
deaflevering gereed temakenbomen.

S o r t e r i n g

p l a n t s o e n

Onderzoeknaar sorteringscriteria voor eikenplantsoen.
Hetonderzoeknaarmogelijke sorteringscriteria voor
eikenplantsoen werdverdervoortgezet.

Onderzoek t e e l t t e c h n i e k
P l a n t s o e n s o o r t
Het gebruikvanpotenbijdeaanlegvanpopulierenbeplantingen.
Deresultatenuit eenvoorlopig onderzoeknaar debruikbaarheid van"poten"bijdeaanlegvanpopulierenbeplantingenverkregen,duideneropdatinbepaalde gevallenaandit
gebruik zekerevoordelenbovenhet gebruikvanbeworteld
plantsoen zijnverbonden.Aandetegebruiken "poten"dienenzeerhogekwaliteitseisen tewordengesteld.Bijhet
uitzettenvandezedienenalle zijtakkentewordenweggesnoeid.Dothichiza gevoeligerassen zijnvoorhetgebruik
alspootnietofmindergeschikt.
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B e h a n d e l i n g

p l a n t s o e n

Debehandeling vaneikenlaanbomen voor entijdenshet
uitplanten ineenbeplanting.
Hetisopmerkelijkhoegroothetuitvalpercentage bijde
aanlegvaneikenlaanbeplantingen vaakis.Eenoriënterend
onderzoek teneinde eenbeter aanslagpercentage teverkrijgendoorverbetering indebehandelingswijze heeftreeds
hoopgevenderesultaten opgeleverd.
Het terugsnoeienvanloofhoutgewassenvoorhetplanten
vanloofhoutsingels.
Inhetkader omeenbeteremogelijkheid tescheppenvoor
denoodzakelijke (chemische)onkruidbestrijding inloofhoutsingelséénentwee jarennaaanleg werdenenigeproevenopgezet,waarinhet tegebruikenlangeplantsoen (maat6O-80)
totopverschillende lengte werd

ingekort (10-25en*f0

cm).
Bijinkorten tot*f0cmwerden debesteresultatenverkregen,namelijk:
a.eenlaaguitvalpercentage;
b.minder sterke lengtegroei inhet eerste groeijaar,waardoor eenbetere chemische onkruidbestrijding inhettweede jaarmogelijkwerd;
c.eensterkerevertakking vanhetplantsoenwaardoor een
snellere enlagerbijdegrond optredende sluitingvan
debeplanting totstand zalkomen.
Bijinkorten totop10cmwerdvooralhetuitvalpercentagevaak door optredende bodemverwildering verhoogd,terwijleenveelminder sterkeuitstraling optrad.
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S n o e i
Desnoeivanpopulieren.
AandeactiviteitenvandeWerkgroepSnoeienkwammet
hetalsUitvoerig VerslagvanhetBosbouwproefstation in
drukverschenen eindrapport eeneinde.
IneentweetalindeNoordoostpolder gelegenwegbeplantingenwerdhet onderzoeknaardeinvloed vandematevan
snoeiopdegroeiendewaterlotvormingvandepopulier
verder voortgezet.Dereedsgeconstateerde verminderde diktegroei envergrootte waterlotvorming bijdetot grotere
hoogte opgesnoeide bomen zettenzichzeerduidelijkvoort.

B i jm e n g i n g

( v u l h o u t s o o r t e n )

Deinvloedvande elsalsvulhoutsoort opdegroeivan
depopulier.
Ditonderzoek werd indebestaandeproefobjecten waarbij
tevensdeinvloedvanlupinetussenteelt wordtnagegaanverdervoortgezet.
T u s s e n t e e l t
Het telenvanteoogstengewassenenpopulierenbeplantingen.
Aandit onderzoekkongeennadere aandachtwordenbesteed.
Toetsingsonderzoek
T o e t s i n g

p o p u l i e r

Indebestaande eninenigenieuwe toetsingsproefvelden
werd deontwikkelingvan eenaantalbuitenlandse ennieuwe
Nederlandse selectiesverdervoortgezet.

3^
T o e t s i n g

a n d e r e

l o o f h o u t -

s o o r t e n
Eigenlijk onderzoekvanandere loofhoutsoorten vond niet
plaats.
Welwerd tenbehoevevandeAfdelingSelectie enVeredeling eenbegin gemaaktmet deherinventarisatie vanreeds
door devoormalige StichtingVerbetering Houtopstandenaangelegde proefveldenvoor eenvoortgezette selectie.Naast
metingenwerdendaarbijtevensdenoodzakelijkehoutteeltkundigemaatregelenuitgevoerd. Tevenswerdeveneens ten
behoevevangenoemde afdeling eenaantalproefveldenaangelegd engekarteerd.

Onderzoeknaar de oorzaal:,gevolgen enbestrijdingvan
ziekten-enhoutgebreken
Hetaandithoofdproject verbonden onderzoekheeftalleenbetrekking op ziektenenbeschadigingen die zichbij
depopulierenteelt vaakvoordoen.
V i r u s

bij

p o p u l i e r e n

Over hetreedsverleden jaarafgesloten onderzoekkwam
eenpublikatie totstand.
Dit jaar tradmetuitzonderingvanhet populierengebied
vanMidden-Brabant zeerweinigpopulierenroest op.Inhet
genoemde gebied blijftderoestdoorhetnogsteedsveelvuldigvoorkomenvande fatalemengingvanlariksenpopulier actief.Gezond bladwordt daarbijdirect doorroest
aangetast.Isdeboom inminder goedeconditie dantreedt
geennoemenswaardige roestop.
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M a r s s o n i n a

bij

p o p u l i e r

Indeoverhetlandverspreid liggendewaarnemingsobjectenwerdende jaarlijkse opnamengedaan.Deaantastingvan
dezebladziekte leek aanvankelijkminderhevig tezijndan
vorig jaar.Indekomgronden enMidden-Brabantwasdeaantastingminder intensiefdanhetvoorafgaande jaar.Inhet
noordelijk ennoordwestelijk kustgebied alsmedeinde IJsselmeerpolders ging deaantasting inallehevigheidverder.

Onderscheid inresistentie tegenMarssoninavanverschillende populierenklonen.
IndeIJsselmeerpolderswaar dehevige aantasting zich
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aanvankelijkbeperkte totdePopuluecvRegenerata werden
thansooksterke aantastingen in 'Gelrica'en 'Marilandica'
beplantingen geconstateerd.Hetafstervenvan 'Regenerata*
beplantingen indeNoordoostpolder neemtsneltoe. Ookop
anderepopulierenrassenkwamhoewelinveelmindere mate
eeninfectie doorMarssoninavoor.
AFDELINGSELECTIEENVEREDELING
Naaldhout
G r o v e d e n
1.Opstandenkeuring
Metdeopstandenkeuring werddoorgegaan.
2.Plusbomenselectie,toetsing envermeerdering
Circa400plusbomenwerdeninvoorgaande jareninhet
gehele land geselecteerd.
Daarnaastwerdnogeenkleinaantal (ca.^fO)bomenbemonsterd inBelgische plusopstanden.Inhet verslagjaar
werd ineenderbesteplusopstanden (landgoed "Pierikhoeve"nabijOldenzaal)nogeen30-talbomengeselecteerd.
Dezadenontstaandoor1*fgecontroleerde kruisingen
vanplusbomenvangrovedenwerdengeoogstenuitgezaaid.
Vandezebomen zijnkegelsgeplukt;hetzaad hiervan
isopgekweekt totplanten.Van370bomenwerdennakomelingenintoetsproevenvergeleken.
Evenbelangrijk alsdeze toetsingishetbewarenvan
hetuitgangsmateriaalvandezetoetsproeven.Metandere
woordendebomen,waarvandekegelszijngepluktworden
zosnelmogelijk doormiddelvanhunentenvermeerderd
envoorlopiguitgeplant.Hierdoor wordtvoorkomendat
overeenaantal jarendedanverkregen toetsingsresulta-
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tenvoor depraktijk waardeloos zoudenzijn,omdatde
geselecteerde (veelaloude)bomenintussendoorwindworp,ouderdom endergelijke zoudenzijnverdwenen.
Devermeerdering vandeze oude bomeneistveeltijd.
Devitaliteit vandegriffels (hetenthout)is,zelfs
alsdezevandebuitenste takkenindekroon wordengeknipt,slecht.Ditresulteert inslechte slaging der
enten.
Gelukkig kondegeringe beschikbare kasruimte worden
uitgebreid doordatevenalsdelaatste jarenookbijhet
Instituut voorBiologisch enScheikundig Onderzoek van
Landbouwgewassen 'swinters enigeruimte konwordenverkregen.Bovendienbleekdat entenindenazomermogelijk
is, waardoor een tweede serieentenkonwordengemaakt.
Desondanks zijnnognietvanalleplusbomenenten gemaakt.Getracht zalworden degehele serie inhetkomende jaar tecompleteren.
Zaad-en ententuinen
Opverzoek vanhetStaatsbosbeheer werd deaanleg
voorbereid vanhet eerste deelvaneencomplex van 10ha
oudbouwland nabijGrubbenvorst.
Dekeuzevan dehier tegebruikenklonenvan groveden
werdbepaald door deeerste resultatenvandetoetsproeven.Hiermedewordt onzes inziens eenbelangrijkvoordeelverkregenboven deaanlegwijze dieveelal inhet
buitenland wordt gevolgd,waarbijde tegebruiken klonen
alleen opgrond van fenotypische kenmerkenwordengekozen,duszonder enige toetsing.
Het entenvandeindevolgende jareninde zaadtuin
tegebruikenklonenneemt ookeenbelangrijk deelvande
beschikbare tijd enruimte inbeslag.
De ententuin opdekwekerijwerduitgebreid met15
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klonen.Het doelvandeze tuinishetkruisingswerk inde
toekomst mogelijk temaken.
4. Zaadopstanden
Eenbegin werd gemaakt met deinventarisatie vande
jonge opstanden,aangelegd met (geregistreerde)nakomelingenvanplusopstanden. Debeoordeling vandezenakomelingen moet inzicht verschaffen indekwaliteit vandezeplusopstanden.Het isduidelijk dat ditwerk vanhet
allergrootste belang isvoor de toekomstige zaadvoorzieningnaast deaanlegvan zaadtuinen, zoalsdie teGrubbenvorst.
D o u g l a s

•
ir

1.Kegeloogst 1964
Invoorjaar 1964bleek dat inbescheiden matevrouwelijkebloei eninruime mate mannelijke bloei voorkwam
in eenaantal zaadopstanden op de Veluwe.
Vanaf die tijd werd eengroot deelvan de beschikbare
tijd besteed aanvoorbereiding vaneeneventuele oogst.
Inde opstanden waarin voldoende kegelswerden gevonden,werden debomenmet voldoende kegelsuitgezocht,
met verfgemerkt envaneennummer voorzien.Dit gebeurde gedeeltelijk door deafdeling engedeeltelijk (vooral
ophet Kroondomein)door eigenpersoneel.
Inhet volgende ontwikkelingsstadium van de kegels
werdenbovendien van elkdezer bomen tienà twintigkegels doorgesneden endeaantallen volle zadenper kegel
geteld engenoteerd. Indien ditaantal lager was dan
i,i~ virjftionwerd geadviseerd deze boom niet teplukken.
Wegens dekorte beschikbare tijdkonden niet alle bomen
met voldoende kegels opdeze wijze worden bezien.
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Voortswerd overlegd methetStaatsbosbeheer,de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij,hetKroondomein endeStichting BosbouwPraktijk Onderwijs omtrent
demogelijkheid eencursus teorganiseren voorarbeiders,
waarinhetbeklimmen vanbomenvolgensverschillendemethoden enmetverschillende werktuigen zouwordenonderwezen.
Het overleg resulteerde i n een tweetal tweedaagse
klimcursussen, waarvoor zich^2leerlingen haddenaangemeld,enkele wekenvoordat depluk eenaanvang zoumoetennemen.Daarvan behaalden4o hetdiploma.

Driedelige ladder (brandweerladder)gemonteerd op
trekker voor hetplukkenvankegels.

ko
Deonderwezenmethodenwaren:
a.klimmenmetdeuitschuifbare ladder gemonteerd opeen
trekker,afdaling langslijnmet lijnrem enantichute;
b.klimmenmet deboomfiets;
c.klimmenmetde"Eichhorn";
d.klimmenmet detweedelige uitschuifbare ladder.
2.Uitvoering vandepluk
Tijdensdegehele duur vandeplukwareninalleopstandendagelijksmedewerkers vandeAfdeling Selectie
enVeredelingaanwezig meteentweeledig doel,namelijk:
a.vanelke teoogstenboom,waarvanvoordien geenkegelmonster was genomenendoorgesneden,ditalsnog te
doenenaandeklimmer indekroon teadviseren (na
tellingvanhetaantalvolle zadenper doorsnede)wel
ofnietdoor tegaanmetplukken.Degrenswasgesteld zoalsreedsvermeld werd,opgemiddeld-iäffitl6"n
zadenper snijvlak;
b. hetverzamelenvaneenkleinmonster kegelsvanelke
beklommenboom,om ditapart teverpakken,teregistreren etc.voor toetsing dernakomelingen.
3.Deplukresultaten
In totaalwerdendoor hetStaatsbosbeheer ca.35hl
kegels (vangeselecteerde opstanden)verzameld endoor
hetKroondomein15»5hlkegels.
Dehoeveelheid geoogste kegelsperboomvarieerde in
deopstandeninhetSpeulder-enSprielderbosvangemiddeldper opstand:0,23 -0,50hlperboom. Inhetpark
"HetLoo"van0,20 -0,33hl perboom.
Hetrendementaankg zaadperhlkegelsgemiddeldper
opstand liepuiteeninhetSpeulder- enSprielderbos van
0,^2-0,69 kg,inhetpark "HetLoo"van0,39 -0,^-0kg.
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Lariks
1.De ententuin indeboswachterij"Oostereng"werduitgebreidmet twaalfklonen.
2.Vanelkvan zevenentwintigklonenJapanselarikswerden
veertig entengemaakt inmeiopdedaartoe in 1963uitgeplante onderstammen.

P i n u s

c o n t o r t a

Dertignieuwe bomenwerdengeselecteerd indezeer goede
opstand nabijhetvliegveld Deelen (voorheenbehorend aan
hetlandgoed "Deelerwoud").Vandezebomenenvaneengroot
aantalanderebomen indezeopstand werd zaadgewonnen.

P i n u s

n i g r a

Een toetsproef vannakomelingenvanvijfentwintiggeselecteerde bomenwerd indeboswachterij"Oostereng"aangelegd.
Loofhout
P o p u l i e r
Eenproefveld werdaangelegd metselectiesvanhybriden,
zuivere deltoides ennigrapopuliereninOostelijkFlevoland.Ditontwikkelde zichinverslagjaar bevredigend.
Omverschillen inzout-enwindresistentie na tegaan
werd eenoriënterende proefaangelegd inMonster eneen
nabijVeerevanverschillende Leuce enAigeirosklonen.
K r u i s i n g s w e r k
Debelangrijkste kruisingenwaren:

kz
1.Aigeiros enTacamahaca
P.nigra

xP.nigra

21 kruisingen

P. deltoiâesxP.nigra

17kruisingen

P. deltoidesxP.trichocarpa10kruisingen
P. deltoidesxP. deltoides

7kruisingen.

2.Leuce
P.albaxP.grandidentata

12kruisingen.

Voorts hh kruisingen tussenP. tremulaenhybridenvan
P. tremulaxP. tremuloidesalsmede tussenP.tremulax
P.canescens.
Driekruisingen tussenLeucepopulieren enP.trichocarpamislukten.
W i l g
Proefveldenmet een125-talnieuwewilgenklonenwerden
aangelegd indeBiesbos,Oostelijk Flevoland enopdekwekerij"HetMierenbos" teWageningen.
De ontwikkelingvandewilg indeeerste twee genoemde
proefveldenwaszeermatig.Hetmateriaalindekwekerij
daarentegen groeidebuitengewoon goed.Door de zeergeringebeschikbare ruimte isditmateriaalslechtskortetijd
tevervolgen,terwijlgeenherhalingenkondenwordenaangelegd.

B e r k
Een18-talzaaiselsvanuitgezochte jongebomen werden
alseenjarige plantenuitgeplant opdekwekerijteKootwijk.Derijen els,die opdezekwekerijaanwezig zijn
veroorzaakten eensterke wortelconcurrentie,zodathetmateriaalenigszinsmoeilijk tevergelijken zalzijn.
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Een Zk-tal klonen (handveredelingen,afkomstigvande
voormalige SVH)konworden ondergebracht inproefvelden in
hetAmsterdamseBosenlangsdeBinnenhaven teWageningen,
mede dankzijmedewerking vandeAfdelingHoutteeltloofbomen.
Van een 2h-tal geselecteerde Nederlandsebomenwerdzaad
gewonnen,datwerduitgezaaid.Deplantenontwikkelden zich
redelijk.

E sdoor n
Een26-talklonenwerduitgeplant inhetAmsterdamseBos,
waarbijdeAfdelingHoutteelt loofbomenmedewerkingverleende.
Vaneen36-talgeselecteerde bomeninNederlandwerd
zaadgewonnen,datwerduitgezaaid. Deplanten ontwikkelden
zichredelijk.
Eik
Vijfentwintig klonenwerdenuitgeplant op"DeSlangenburg".Voorts33klonenteDoorwerth (indezaadtuin)en
13klonen teDoorwerth (buitende zaadtuin).
AFDELINGPATHOLOGIEENRESISTENTIEONDERZOEK
Marssoninabladvlekkenziekte van depopulier
Inhetafgelopen jaarwerddeontwikkelingvandeapotheciënnagegaanvanafhetmomentvanafvallenvanhet geinfecteerdeblad totrijpingvandeapotheciën.Voordit
doelwerdbladvanverschillende populierenklonenopnatuurlijke wijze overwinterd.

kk
Tentijdevanrijpingvandezeapothecieninhetvoorjaarwerdendetijdstippenvandeascosporenvluchtennagegaanenhierbijbleekdatnaelkeregenbuiascosporenvrijkomen.Deze tijdstippenvanuitstoting endehoeveelheden
ascosporenwerden toteengrafiek verwerkt incombinatie
met de factoren:hoeveelhedenneerslag, luchtvochtigheid,
bladnatperiode,minimum- enmaximumtemperaturen enaantal
zonuren.Voor ditonderzoek werdhet instrumentariumuitgebreid meteen thermo-hygrograaf,eenbladnatmeter eneen
regenmeter.

Bladschijfjesvanpopulier kunstmatig geinfecteerd
metMarssonina.

h5
Tijdensditonderzoekbleek dat erminstens eendrietal
Marssoninasoortenzijn,diealleDrepanopezizavormenals
hogerevruchtvormenbezitten.Over dezeDrepanopezizasoortenzalbinnenkorte tijdeennieuwemededeling verschijnen.
Naastdezewaarnemingen over delevenscyclusvanhet
pathogeenwerdenookfenologische observaties gedaanbij
eenaantalklonen.
Insamenwerkingmet deAfdelingHoutteelt loofbomenwerd
eenoriënterendeproefopgezet inOostelijk Flevoland omte
onderzoekenofbestrijdingvanMarssoninaindepraktijk
doorbespuitinguitvoerbaar is.Hiertoewerden eenviertal
middelenalszineb,maneb,captanenbrestansuper beproefd.

TakstervenvanPinusnigraveroorzaaktdoor
Brunchorstiapinea
Uitgebreid onderzoek werdverricht over deverwekker van
het zogenaamde takstervenvanOostenrijkse enCorsicaanse
dendoordeschimmelBrunchorstiapinea,welke indelaatste jarengroteschade inhetnoordenvanhetland,opde
Noord-Veluwe enindeduinstreekaanricht.Dit onderzoek
hield zichonderanderebezigmethetvaststellenvande
arealenvanhetpathogeeninEuropa,waarbijisgebleken
dat dezuidelijke grensvanhetnoordelijke areaalvan
Brunchorstia juistmiddendoorNederland loopt.Allewaargenomenaantastingenblijkennamelijksteedsvoor tekomen
tennoordenvandezedenkbeeldige lijn;tenzuidenhiervan
isnooiteenaantastingwaargenomen.Uithetonderzoek is
geblekendataanplantvanOostenrijkse enCorsicaanse den
indenoordelijke provincies,metname inDrente teriskantisenmoetwordenafgeraden.Indezuidelijkeprovin-
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cies, zoalsBrabant,liggenechter grotemogelijkhedenvoor
herbebossingenmet dezehoutsoorten.DaarBrunchorstia ook
voorkomt indeduinbebossingen zaldoorhetBosbouwproefstationindekomende jarenmeeraandacht wordenbesteed
aandeaanplantvanPinusnigralangs dezeekust diemet
grotevoorzichtigheid dient tewordenuitgevoerd.

Wortelrotveroorzaakt doorRhizinaundulata
Enig onderzoekwerd inhetafgelopen jaar overdeze
schimmelverrichtnaaraanleiding vanenkele incidentele
gevallenvanafsterving.Zowerd eenaantasting doorRhizinageconstateerd vanAbiesgrandisindeomgevingvanPutten.Eennieuwekaartwerdvervaardigd vaneenopstand van
55-jarige Oostenrijkse dennenindeomgevingvanNunspeet
waarreeds jarenlang ernstigeafsterving voorkomt doordeze
"koffievuurtjesschimmel".Ditobjectiszeer demonstratief,
omdathet degevolgenvandezevurendoetzienenhet snelle tempowaarindeschimmelvoortschrijdt.Dit afgelopen
jaar ontvinghetBosbouwproefstation wederom opgavenvan
sterfte:inééngevaldoorhet gebruikenvanhete teerop
eenpasaangelegdewegmiddendoor eenCorsicaansèdennenbosje.Doorhet optredenvanbosbrandenkomtopnieuwop
eenaantal terreinenRhizinavoor.Inoverlegmetdebetrokkenhoutvester zullenop enigevandeze terreinenwaarnemingenwordengedaanover dematevankolonisatie van
Rhizina endaarnaworden overgegaan tothet gevenvaneen
advies tenaanzienvandegeschiktste tijdvoorhetopnieuwinplanten.

^7

Wortelrot bijnaaldhoutveroorzaakt door Fomes annosus
Inhetafgelopen jaarwerdenslechtsenkele incidentele
waarnemingen indewortelproef teEerselgedaan.
OpeenbijeenkomstteEchtvanmedewerkers vanhetconsulentschap vanLimburgwerd eenvoordracht gehoudenover
hetherkennen endebestrijding vanhetwortelrot.Dit
werd gevolgd doorbezichtigingvanenigeaangetasteopstandenindenaaste omgeving.
Indewortelrotproef teDorsthadinnovember 196*fde
derde dunningplaatsvanhet lariksblok,waarbijeendeel
vandeblokkenwerd gecreosoteerd.
Debacterieziekte vandepopulier
Eennieuwe toetsproef werd op"DeDorschkamp"aangelegd
omeenaantalkruisingen teonderzoeken opde gevoeligheid
voorkanker.Circalf8nummersineenaantalherhalingen
werdenmet eenbacteriesuspensie geïnoculeerd.Bijhetuitvoerenvandezeinoculatieskregenwewederom degewaardeerdemedewerkingvandrs.J. deLangevanhetPhytopathologisch laboratorium "WillieCommelinScholten"te
Baarn.Eveneenswerdencirca77nummersstekvannieuwe
kruisingen indekwekerijgestokenmethet doeldezein
1965teinoculeren.
Indeloopvan 196^werdendeeerste waarnemingen over
dereactievandeklonenverzameld.
AantastingvanMelampsora
Eennieuweroesttoetswerd aangelegd bestaandeuit zes
vakken,omgevendoor larikshagen,omvoor de ontwikkeling
vanderoest optimalecondities teverkrijgen.Indeze
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toetsbevindenzichnu63verschillendepopulierennummers
intweeherhalingen.
Daar inhetafgelopenvoorjaar aanvankelijk teweinig
roestaantasting indeproefoptrad,werdinjunivaniedereplant éénbladmeturedosporenvanMelampsorageïnoculeerd.DitinoculumwasafkomstigvanPopulus 'Serotina*.
Gedurende detweedehelftvanhet jaarwerdenwaarnemingenverricht overdematevanaantastingvandezenummers.
Diversen
Eengrootaantalzaaiselsvan grovedenop"DeDorschkamp"werdopschotgevoeligheid bekeken.Dezeblijktsterk
uiteen telopenbijdeonderscheidenzaaisels.
Op"DeHogeVeluwe"werdenenigedoorCronartium ribicolaaangetaste exemplarenvanPinusstrobusbespotenmet
eenoplossingvanactidione in fueloil.Het object,hoewelkleinkandienenomheteffectvanditmiddelopdeontwikkelingvandeparasietnategaan.
VandeAscomyceetCenangiumferruginosumFr.exFr.werden
reinculturesverkregenuitascosporen.Subcultures werden
opverzoek terbeschikking gesteld aaneenJoegoslavisch
proefstation teSkopje,waar een dermedewerkers zichbezighoudtmet eenonderzoeknaardelevenswijzevandeze
schimmel.
OpverzoekvandePlantenziektenkundige Dienstte
Wageningenwerd enig onderzoek verricht over deAscomyceet
Dermea ariae (Pers.exFr.)Tul.
Vrijregelmatig bleek tijdenshetonderzoekvanMarssonina,dat opdebladstelenvanafgevallen,overjarigebladerenvancvMarilandicapycnidenvoorkomenvanGryptodia-
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porthe populea (Sacc.)Butin (Dothichiza populea),endie
vanDiscellacarbonaceaBerk.8eBr.Isolatiesuitdepycnosporengavenhetkarakteristieke mycelium vanbeide schimmelsinvitro.
Eenhevigeaantasting vanPeridermium piniwerdgeobserveerd ophet landgoed "Waliên"onder Winterswijk.Doorhet
achterwegeblijvenvandenormalebosbouwkundige werkzaamheden endedunningkondeze roestschimmelzichhier inzo
sterkemateontwikkelen,dat ongewoonhevige sterfte in
deze*f5-jarigegrovedennen voorkwam.
Tijdens eenbezoekaan deboswachterijSchoorlomdeomvangvast testellenvaneenaantasting door Brunchorstia
pinea,werd afsterving waargenomenvanca35-JarigeCorsicaanse dennen.Stamanalyse inhetlaboratorium weesuit dat
dezeafsterving veroorzaakt werd doorbevriezing vanhet
cambium door deabnormale lagetemperatuur gepaard gaande
met sneeuwstormen,in januari 1963.
AFDELING IEPENONDERZOEK
Polyploidieteelt
Dealgemenerichtingvanhetonderzoek werdvorig jaar
beschreven.Daarbijwerd vermeld datpolyploidieteelt misschienkanleiden totklonenmet eenextrasnellegroei.
Hetmeestvaltinditopzicht teverwachtenvantriploiden;
dezekunnenechterhelaasnietrechtstreeksgemaaktworden,
maarmoetenverkregen wordenuit eenkruisingvantetraploidenendiploiden.Daarom ishetstrevenernu opgericht omeenserie tetraploidemutantenvanonzebelangrijkste klonen teverkrijgen,endezespoedig telaten
bloeien.Alsextravoordelenvanhetkruisenmet dezetetraploidenkanbovendien genoemd worden,dathetaantal
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mogelijke kruisingscombinaties vermoedelijkuitgebreid kan
worden,datinsommigekruisingendefertiliteit mogelijk
zaltoenemen,endatdewijzevanverervingvandeziekteresistentie beter bestudeerd zalkunnenworden.
Klonenwordentetraploid gemaaktdoor eencolchicinebehandeling,waarvande techniek invoorafgaande jarenontwikkeld is:flinkeplantenworden,nadat dewortelssterk
ingesnoeid zijn,indekasgebracht enafgezaagd.Hetsneevlakwordt ontsmet,gedurende éénoftweedagennatgehoudenmet0,1 of0,2%colchicine,envervolgensineenvochtige,zonvrijeatmosfeer gehouden.Uithetcambium groeit

Ontwikkeling vanscheutjes (rechts)uitcallus (links)
op afgesneden wortelsvaniep.Door deverse sneevlaktemetcolchicine tebehandelenkunnen tetraploide
scheutenverkregenworden.
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nu callus,hetcallusproduceertknoppen enscheutendie
(deels)tetraploid zijn.Opdezewijze werdendit jaar acht
klonenbehandeld;drie àvijfleverden tetraploidescheuten.
Dezeworden zosnelmogelijk vermeerderd.
Bloeibevordering vraagtbijdit juvenielemateriaalom
groeibevordering.Inproevenbleek,dateenveelkrachtiger
groeiverkregen wordtdoor deplantenbijvoorkeur inde
volle grond in eenkasuit teplanten.Uitproeveninhet
fytotronvanhet Instituut voor Veredelingvan Tuinbouw»
gewassenbleek,datadulteplantenookveelmeerbloemknoppenvormenbijplaatsingbijeenhogere temperatuur.

Selectie
Bijdevoortgaande selectiekwamentweeklonenuit eigen
kruisingennaarvoren,die eenvrijhoge ziekteresistentie
koppelenaanhetbezitvan eendichtekroon.Hoewelde
boomtypenhennietgeschiktmakenvoorhetgebruikals
laanboom,dienendeklonen getoetst tewordenvoor gebruik
inwindschermen.
Entenvaneenzestalverschillende,o.a.Engelseherkomstenvan 'Vegeta'iepwerden onder gelijke omstandigheden
opresistentie vergeleken,daarhetniet onmogelijk teachtenwas,datindezetweeeeuwenoudekloonenige variatie
invoor onsbelangrijke eigenschappen ontstaan zouzijn.
Hetresultaat wasdatalleevensterk ziekwerden,metalleenmisschienietshogere ziektecijfersbijeenEngelse
herkomst,dieookopvieldoorhetbezitvanroodhout,een
overigens watinstabielkenmerk.Entenvande 'Commelin'
echter,dieookindezeproefopgenomenwaren,werdenbelangrijkminder ziek.Daar ditverschijnsel zichnureeds
drie jaarinsuccessievoordoet,kannuwelwordenaangenomendatde 'Commelin'werkelijk enigszinsresistenter is
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dande 'Végéta'.
Vandein1960uit deHimalayameegebrachte iepeklonen
zijnernu33gexnoculeerd.Opeenna (eenUlmusvillosa)
blekenalle tamelijkvatbaar tezijn.Ondanks datzullen
zeinkruisingen geprobeerd dienen teworden,daar zemogelijk eenextrasnelgroeiende nakomelingschap opzullenleveren.

Andere ziekteniniep
Datniet elke ziekte iniepiepeziekte hoeft tezijn
bleek dit jaarweer duidelijk.Vantweeplaatsen,vaneen
parkbeplanting eneenkwekerijwerdmelding ontvangenvan
sterkeverwelking in 'Vegeta'iepen,ophet oogniet teonderscheidenvandesymptomenvandeiepeziekte.Bijisolatiebleek echter,dathier degrondschimmelVerticillium
inhetspelwas.Daar ook esenesdoornvoordeze ziekte
vatbaar zijn,werdaanbevolendeontstane gatenindeparkbeplanting inteboetenmeteik.

Nomenclatuur iepencultivars
Bijcorrespondentie metdr.P.S.Green,verbonden aan
hetArnold Arboretum,ÜSA,bleek datdeze eenofficiële
lijstvangeldige cultivarnamenvaniepenvoorbereidde (inmiddelsverschenen inArnoldia Zk (6-8), 196*f(^1-8o).
Daar inhet ontwerpvan delijst denamenvanonzemeestgebruikte klonenongeldig verklaard dreigden teworden,en
veleanderekloonnamenonvermeld waren gebleven,werd aan
dezematerieveeltijdbesteed.Hetvoor depraktijkgunstigeresultaat werdreedsinhoofdstuk IIvermeld.
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AFDELING BEDRIJFSECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN EN
RATIONALISATIE
Kunstmatige verjonging
Eengedurende deperiode 1956t/m 1959uitgevoerdonderzoek over deinvloedvanverschillende plantsoenbehandelingen,werkmethoden enplantgereedschappen opplantslaging enefficiencybijtweejarige Pinussoorten,isafgeslotenmet eenpublikatie inhetNederlandsBosbouw Tijdschrift (zieonderIV).

Arbeidsfysiologisch onderzoek
Insamenwerkingmet dearbeidsfysiologische onderzoekgroepvandeLandbouwhogeschool,iseenpublikatieverschenenover arbeidsfysiologisch onderzoekbijplanten inhandkracht enmetdebosploeg-plantmachine (zieonderIV).
Insamenwerking metdearbeidsfysiologische onderzoekgroepvan deLandbouwhogeschool endeAfdeling Voeding en
Voedselbereiding vandeLandbouwhogeschool iseen onderzoek
uitgevoerd bijvellingswerkmet"lichte"motorzagen (gewicht7à8kg)enmet "zware"motorzagen (gewicht 12à
13kg); inbeide gevallenwerd met dezemotorzagen geveld
engesnoeid.

Vellen,schillen,korten
Nagegaanwordt inhoeverre het juistisomde levende
kroonvangrovedengrotendeels optewerken.Ditdeelvan
dehoutbewerking isarbeidsintensief, terwijldehoutmassabetrekkelijk geringis.Metbehulpvan"oude"meetcijfers wordtgetracht eeninzichtinditprobleem tekrijgen.Aanvullende metingenwordenuitgevoerd metbehulpvan
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een filmcamera,naindeling van deboom instamsecties.
Een tweede onderzoekonder ditprojectbetrefthet
vraagstuk derhoutsortimenten.Degroteverscheidenheid van
sortimentenmaakt eengemechaniseerde afvoer (inbosofop
stapelplaats)welhaast onmogelijk.Nagegaanisôfeninhoeverre typebeperking waardevermindering tot gevolgheeft.
Voor ditonderzoek zijngedurende demaanden februarien
maart 196*fveldopnamenverricht ophetlandgoed "DeUtrecht"
teEsbeek.Inaansluiting aanditonderzoek wordt getracht
omopgrondvanmeetbare werkhoutkarakteristieken (dbh,verloop,rechtheid enz.)desortimentensamenstelling vaneen
partijhout tevoorspellen.

Gemeten tarieven vellingswerk
Deminutentabellen voorvellingswerkmet dehandzaagvan
Oostenrijkse den,Corsicaanse denenfijnspar envoor vellingswerkmet demotorzaagvangroveden zijn gepubliceerd
(zieonderhoofdstukIV).
Detabellen zijnineenbijeenkomstmetbedrijfsgenoten
op Zk maart teWageningen gepresenteerd. Tenaanzienvan
hetpercentage "algemene tijden"iser overleg geweestmet
deHoofdafdeling Sociale Zaken van hetBosschap;ditpercentage isvoorvellingswerkmetdemotorzaag vastgesteld
opgemiddeld kï%invergelijkingmetgemiddeld 35%hijvellingswerk met dehandzaag.
Tijdstudieshijvellingswerk metmotorzagenbijlariks,
douglas,fijnspar,Oostenrijkse enCorsicaanse den,vonden
voortgang.
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Transport
Insamenwerking metdeKoninklijke NederlandscheHeidemaatschappij enhetStaatsbosbeheer werden uitsleepproeven
genomen metpaard enerzijds en trekkersvan 12en20pk
metvierwielaandrijving anderzijds.
Eenonderzoek aangaande sortimententransport oflanghouttransportmetbehulpvaneenhydraulische kraan ende
mogelijkheden vanhetbundelenvansortimenten isuitgevoerd insamenwerking met deKoninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij.Over ditonderzoek zalin1965worden
gerapporteerd.
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HoofdstukIV

VERSCHENEN PUBLIKATIESENKLAARGEKOMEN RAPPORTEN

Ban, A.W.vanden,
enM.Bol

Bol,M.

Verspreiden eninvoerenvan
nieuwemethoden.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (10/11),
1964 (331-334);
Berichten Bosbouwproefstation,
nr.4-5,1964.
Efficiency enslaging bijplantenmethandgereedschap.
Ned.Bosb.Tijdschr.36(2),
1964 (35-58);
KorteMeded.Bosbouwproefstation,
nr.62,1964.
Werkmethodeonderzoek indebosbouw.
Tijdschr.Kon.Ned.Heidemij75
(4), 1964 (219-226).
Minutentabellen 1964voorvellingswerkmet demotorzaagvangroveden.
Ned.Bosb.Tijdschr.36(8),
1964 (257-267);
Korte Meded. Bosbouwproefstation,
nr. 65,1964.
Minutentabellen 1964voor hetvellingswerk (handzaag)vanOostenrijkse den,Corsicaanse denen
fijnspar.
Ned.Bosb.Tijdschr.36(9),
1964 (276-281);
KorteMeded. Bosbouwproefstation,
nr. 67,1964.
Het eerste congresvanhet
"Kuratorium für Waldarbeitund
Forsttechnik" teLüneburg.
Ned.Bosb.Tijdschr.36(9),
1964 (290-295).
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Bol,M.

Arbeidsonderzoek indebosbouw.
Landbouwk.Tijdschr.76(14),
1964 (544-547).

Gremmen,J.

Hetbrandenindebosbouw ende
zwamRhizinaundulata.
Tijdschr.Kon.Ned.Heidemij75
(2), 1964 (86-92).
Debetekenisvandeschimmelsvoor
dehoutteelt.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (3),1964
(71-78).
TheMarssonina disease ofpoplar.
2. Inoculation experiments onleaf
discswithascospores andconidia.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (5),1964
(149-157);
Korte Meded. Bosbouwproefstation,
nr.64,1964.
Stem diseases ofconifers caused
byrust fungi.
FAO/IUFROSymposium oninternationally dangerous forest
diseasesand insects,Oxford,
20-30 juli1964.
Einkleiner Beitrag zur Pilzflora
der Balearen.
NovaHedwigia8,1964 (225-229).
Dreigende gevarenvoorhetbos.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (10/11),
1964 (325-327).

Gremmen, J.,
etJ. Remade

Isolement dudiscomycète Trichophaeaabundans (Karst.)Boudier
dusol.
Sydowia,Ann.Mycologici 17 (1-6),
1964 (119-120).

Kolster,H.W., en
H.A. vander Meiden

Methoden terbeoordeling vande
aantasting vanpopulier door Marssonina.
Ned.Bosb.Tijdschr.34(4),
1964 (119-121);
Berichten Bosbouwproefstation,
nr.44,1964.
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Loon,J.H.van,
enM.Bol

Meiden,H.A. vander

Arbeidsfysiologisch onderzoek bij
hetplantenvandennen.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (2),1964
(59-65);
KorteMeded.Bosbouwproefstation,
nr. 63,1964.
Kalibemesting bijpopulier.
Kali,nr.59,1964.
Kopergebrekbijwilg.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (1),1964
(24-29);
Berichten Bosbouwproefstation,
nr. 43,1964.
Virusbijpopulier.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (9),1964
(269-275);
KorteMeded. Bosbouwproefstation,
nr. 66,1964.
Desnoeivan laanbomen inhet bijzondervanpopulier.
Rapportvan deWerkgroep Snoeien
betreffende het onderzoek1956-I96L
Uitv.Versl. Bosbouwproefstation
6 (1),1964.

Meiden,H.A. vander,
enH.W. Kolster

Variaties indesamenstelling van
populierenblad.
Ned.Bosb.Tijdschr.36 (1),1964
(1-11);
KorteMeded.Bosbouwproefstation,
nr. 61,1964.

Roosje,G.S.,
enJ. Gremmen

Vroege bladvalbijpopulierveroorzaakt doorMarssonina.
DeFruitteelt 54 (18),1964 (557).

Schaafsma,A.H.,
enM. Wilbrink

Mechanisatie-entijdstudiecursus
bosarbeidsschoolMünchehof.
(14t/m 26 oktober 1963).
StencilBosbouwproefstation,1964.

Sissingh,G.

Planttijd,vitaliteitenfysiologische conditievandouglasplantsoen.
Uitv.Versl.Bosbouwproefstation
6 (2),1964.
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HoofdstukV

BIJLAGEN

SAMENSTELLING BESTUUR ENCOMMISSIES
(per31december 196*0
Bestuur
Ir.A.Stoffels »erdbenoemd totvoorzitter als opvolger
vanir.H.W.Schenkenberg vanMierop.
Prof.dr.J.F. Koolslegdewegens gezondheidsredenen
zijn functie alsadviserend lidvanhetbestuur neer.Inde
plaats vanprof.dr.J.H. Becking werd benoemd prof.ir.
I.A. deHulster.
Desamenstelling per 31december isalsvolgt:
Ir.A.Stoffels,Utrecht,voorzitter (vertegenwoordiger
Minister vanLandbouwen Visserij)
H.Kikkert,Zeist,ondervoorzitter
Ir.J.W. Hudig,Arnhem,secretaris

vertegenwoordigers

Dr.J.F. vanOostenSlingeland,
DeSteeg,lid

vanhet Bosschap

Ir.C.Staf,Arnhem,lid
Prof.dr.G. Hellinga
Prof.ir.I.A.deHulster

adviserende leden

DesecretarisvandeNationaleRaadvoor Landbouwkundig
Onderzoek TNOwoont opuitnodiging devergaderingen van
hetbestuurbij.
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Raad vanBijstand
Mr. A.J.vanBerkel,*s-Gravenhage (Ministerie vanEconomische Zaken)
S.H. Frederiks,Arnhem

(Ned.Ver.vanRentmeesters)

Ir.A.J.Grandjean,Utrecht

(Staatsbosbeheer)

W.J.Hendriks,Amsterdam

(Ned.Dendrologische
Vereniging)

F.Otten,Weert

(CentraalVerbondHoutindustrie)

Ir.E.Reinders, Apeldoorn

(Kroondomein)

J. Saes, Nederweert

(Afd.Boomkwekerijvan
het Landbouwschap)

Drs.J. vanderValk,Amsterdam

(Algemene Vereniging
Inlands Hout)

Commissie OnderzoekRationalisatieBosbouw
Devoorzitter,dr.H.vanVloten,overleed op 15oktober.
Eennieuwevoorzitter werdnognietbenoemd.
Prof.dr.J.F.Koolsbedankte omgezondheidsredenen als
adviserend lidvandecommissie.
Vacature,voorzitter

leden-vertegen-

Mr.J..W.Bax,Arnhem

woordigerswerk-

H.R. BaronvanHeeckeren van Kell,Ruurlo

geversorganisatie

Drs.V.Timmermans,Waalwijk
B.Doolaard,Oosterbeek

)

J. Hubbers,Zwolle

)

leden-vertegenwoordigers

) werknemersorganisaties

H.J. vander Woerd,Utrecht )
Ir. E.H.P.Juta,Utrecht
(Staatsbosbeheer)
Ir.P.H.M.Tromp,Arnhem
(Kon.Ned. Heidemij)
Ir.J.F. Wolterson, Wageningen
(Bosbouwproefstation)

adviserende leden
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Ir.M.Bol,Wageningen (Bosbouwproefstation),secretaris
Mr.S.J. Halbertsma, 's-Gravenhage,waarnemer Bosschap.
Iepencomité
Wegensoverlijden ontvielenhetcomité tweeleden,te
wetenprof.dr.C L . RÜmkeendr.H.vanVloten.
Samenstelling:
Prof.dr.G.Hellinga,Wageningen (Landbouwhogeschool,afd.
Houtteelt),voorzitter
F.G.Breman,Amsterdam

(Hoofd AmsterdamsePlantsoenendienst)

Dr.J.G. tenHouten,Wageningen

(InstituutvoorPlantenziektenkundig Onderzoek)

Prof.dr.L.C.P.Kerling,Baarn

(PhytopathologischLaboratorium "W.C.Scholten")

Prof.dr.A.J.P.Oort,Wageningen (Laboratorium voor Fytopathologie)
Dr.P.M.L.Tammes,Wageningen

(Plantenziektenkundige
Dienst)

Ir.J. Vlieger,Leeuwarden

(Staatsbosbeheer)

Prof.dr.J. deWilde,Wageningen (Laboratorium voorEntomologie)
Ir.J.F. Wolterson,Wageningen

(Bosbouwproefstation),
secretaris

Commissie vanadviesinzake selectie enveredeling
vanbos-enlaanbomen
Decommissie kwam inverslagjaar ineerste vergadering
bijeen,waarbijprof.dr.G.Hellinga totvoorzitter werd
gekozen.
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Samenstelling:
Prof.dr.G. Hellinga, Wageningen

(Landbouwhogeschool,
Afdeling Houtteelt)

Ir. A.J.Grandjean,Utrecht

(Staatsbosbeheer)
)

L.Y. Brouwers,Groenekan

(Landbouwschap,Afd.
Boomkwekerij)

J

Drs.K.J.A.Camps, 's-Gravenhage
K.A.Erkeiens, 's-Gravenhage

Ir.F.W.Burger,Bilthoven

(Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor
Boomkwekerijgewassen)
)
>

Jac. Lombarts,Zundert

>

(Vereniging vanboomzaadhandelaren,-eestersen
bosplantsoenkwekers)

i

Ir.J. vanFlorensteinMulder,Epe)
Ir.G.Nemelink,Arnhem
Ir.J.F. Wolterson, Wageningen

)

(Bosschap)
(Bosbouwproefstation),
secretaris

Werkgroepen
Kwekerijen bosplantsoen
Nachtvorst bosbouw.

PERSONEEL
Per 1maartwerdaanir.H.A. vanderMeiden,hoofd van
deAfdeling Houtteelt loofbomen,eervolontslagverleend in
verband methet doorhemaanvaarden vaneenwerkkring bij
depapierindustrie.Hethoofdvan deAfdelingGroei-en
opbrengstonderzoek, ir.E.C.Jansen,volgde hem op.Hij
bleef tot 1juni tevensbelastmet deleidingvanzijnoude
afdeling.
Aan deheerJ. Wybenga,technischambtenaar bijdeAfdelingSelectie enVeredeling,werd op eigenverzoekper 15
juli eervol ontslag verleend.
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MejuffrouwM.H.Keukens,totdanwerkzaam gedurende44
dagperweek,isingaande 1januari 1964aangesteld met volledigewerkweek.
Per 1maartwerd bijde Afdeling Houtteeltnaaldbomentewerkgesteld ir.L.Oldenkamp.
Per 1junikwam ir.?.<J.Faber indienstenvolgdeir.
E.C.Jansenopalshoofd vandeAfdelingGroei-enopbrengstonderzoek.
BijdeAfdeling Houtteelt loofboraenwerd per 15december
1964tewerkgesteld ir.J.L.Guldemond.
Op 1juni 1964tradmevrouw T.Hey-Meursindienstals
werkster.
Hetbuitengewone verlofvanir.C.P.vanGoorwerdvoor
eenperiode vanviermaandenverlengd, zodathijzijnwerkzaamhedenaanhet Bosbouwproefstation eerstper 1oktober
hervatte.Deheer VanGoorverbleef gedurende ongeveeranderhalf jaar inBrazilië enwerktemede aanbebossingsproblemenbijdehoutsoortenPinusElliottii,Araucariaen
Eucalyptus.
Hetaantalophet Bosbouwproefstation werkzamepersoneelsleden bedroeg op31 december 196449,teweten:
1 directeur,9wetenschappelijke (hoofd)-ambtenaren,14
technische (hoofd)-ambtenarenenassistenten,1laboratoriumassistente,1laborante,1statisticus,1rekenaarster,
1 hoofd algemene zaken,1bibliothecaresse,4administratievekrachten,2 tuinbazen,8arbeiders,1fotograaf,1
glasblazer, 1amanuensis,2werksters.
Lossehulpkrachten,onderanderevan eentypebureau,
warenwerkzaam bijdeadministratie,indebibliotheek en
bijdeafdelingenGroei-enopbrengstonderzoek enIepenonderzoek.Eenaantalstudentenheeftinhet verslagjaar
medewerking aanhet onderzoekverleend,namelijkdeheren

6k

H.S.B.M.vanAsperenenJ,
Dewerkzaamheden zijn

H.Edens.
alsvolgt verdeeld:

Directie

Ir.J.F. Wolterson,
wnd.ir.C.P.vanGoor

Algemene Zaken

Mejuffrouw C.Gregoor

Bibliotheek

Mejuffrouw G.H.Jansen

Statistiek

J.G.A.laBastide

AfdelingGroei-en
opbrengstonderzoek

Ir.P.J. Faber

Afdeling Houtteelt
naaldbomen

Ir.C.P.vanGoor

Afdeling Houtteelt
loofbomen

Ir.E.C.Jansen

Afdeling Selectie en
veredeling

Ir.R.Koster

Ir.L.Oldenkamp (toegevoegd)
Ir.J.L.Guldemond (toegevoegd)
Jhr.C.L.H,vanVredenburchM.F.
(toegevoegd)

Afdeling Pathologie en
resistentieonderzoek

J.Gremmen

Afdeling Iepenonderzoek

Ir.H.M. Heybroek

AfdelingBedrijfseconomischevraagstukken en
Rationalisatie

Ir.M.Bol

PERSONALIA
Buitenlandse reizen
naam

periode en
bestemming

doel

Ir.M.Bol

1V5-15/5
Duitsland

TagungvanhetKuratorium fürWaldarbeitund
Forsttechnik teLüneburg

Ir.M.Bol

1V9-1/10
Canada

Vergadering sectie 32
"Operational Efficiency"
vanIUFROenexcursie
"Mechanized logging
systems"
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naam

periode en
bestemming

doel

Ir.M.Bol

23/11-26/11
Duitsland

Bestuderenvanmogelijkhedenen ontwikkelingen
vanmechanisch schillen
van langhout

J.Gremmen

17/6-5/7
Polen

Bezoek aanBosbouwproefstation teWarszawa

J. Gremmen

21/7-30/7
Engeland
17/8-28/10
Ver.Staten

BijwonenvanFAO/IUFRO
symposium teOxford

Ir.H.M. Heybroek

Bijwonenvancongres aan
Pennsylvania State
University enhet leren
kennenvandeAmerikaanse veredelingsprogramma'svoor iepen enwitte
dennen *)

Ir.E.C.Jansen

2C-A-25A
Duitsland

Bijwonenvandevoorjaarsbijeenkomst vande
SektionErtragskunde im
Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten

Ir.E.C.Jansen

17/6-25/6
Duitsland en
België

CentraalEuropeesPopulierencongres,georganiseerd door deInternationale PopulierenCommissie

Ir.R.Koster

5A-11A
Engeland

StudiereisingroepsverbandmetStaatsbosbeheer,
Landbouwhogeschool,Kon.
Ned.HeidemijenBureau
InlandsHout

Mede door financiëlesteunvanhetMinisterie vanLandbouw enVisserijenvanhetJohanna Westerdijkfondskon
ditbezoek aan deUSAuitgebreid worden toteen2-J-maand
durende studiereis.Bijzonder veelhulpensteunwerd
hierbijontvangenvanonze Amerikaanse gastvan1962/63»
dr. F.W. Holmes,zodatin totaaldrie congressen en25
instituten enonderzoekstations bezochtkondenworden,
zowelindeUSA alsinCanada;bovendien werden zevenlezingenoververschillende aspectenvande iepenveredeling
gehouden.
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naam

periode en
bestemming

doel

Ir.R.Koster

26/11-28/11

Bezoekaankwekerij
Schulze Buschoff in
Munster.Bijeenkomst
MaxPlanckKuratorium
fürForstpflanzenzüchtung

Jhr.C.L.H,van
VredenburchM.F.

21/6-26/6
Italië

Bijeenkomst enexcursies Internationaal
herkomstenonderzoek
vanEuropese lariks

Ir.J.F. Wolterson

17/6-25/6
Duitsland en
België

Zieir.E.C.Jansen

Ir.J.F. Wolterson

26/II-28/II
Duitsland

Zieir.R.Koster

Hethoofd vandeAfdelingHoutteeltloofbomenwasaanwezigbijdeoprichtingsvergadering vandeBrabantsePopulierenVereniging.
Hethoofd vandeAfdeling Pathologie enResistentieonderzoek volgde ir.H.A. vanderMeidenopalslidvande
Werkgroep Ziektenvande Internationale PopulierenCommissie.
DeheerF.Th.J.Hoksbergenwerd op 13juliinmilitaire
dienst opgeroepen voor eenvierwekelijkse herhalingsoefening.Deheer Hoksbergenvolgdevan31augustust/m18septemberdealgemenerationalisatiecursusvandeBosbouwpraktijkschoolvan deStichtingBosbouwPraktijkOnderwijsteArnhem.

Binnenlandsebezoekenaanhet Bosbouwproefstation
Prof.J.Sneepmetingenieursstudenten vandeLandbouwhogeschoolmetkeuzevak plantenveredeling.
ConsulentenvanhetStaatsbosbeheer indeprovincie
Noord-Brabant metbosbouwkundig ambtenaren.
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Ir.J.F. SmitvanhetCultuurtechnisch Bureauvanhet
Ministerie vanOorlogmet 35beheerders.
LeerlingenvandeBosbouwtechnische School teApeldoorn.
Leerlingen vandeMiddelbare enHogere Bosbouw enCultuurtechnische SchoolteArnhem onder leiding vandr.
G.Sissingh.

Buitenlandse bezoeken aanhet Bosbouwproefstation
S.E. Appelrath

Helsinki,Finland

W.H.Carmean

Athens,Ohio,USA

Prof.dr.MehimetDokuzogus,Dept.ofPomology,Faculty of
Agriculture,Univ.ofEge,Izmit,
Turkije
H.Gildewijn

Overste oogheelkundige afdeling van
het ziekenhuis teGent,België

W.H.vanHeek

Box 1000,Terrace B.C.,Canada

S.Herbert

Wenen,Oostenrijk

Ph.B.Hurt

Coventry, Engeland

N.J.Johnson

Evanston,USA

0.Karagoz

Kavakcilik E.MÜdüri,Izmit,Turkije

H.Kerr

St.Juland,Noord-Ierland

W. Landschutz

Institut fürForstliche Arbeitswissenschaft,Reinbek,Duitsland

H.McNabbJr.

Department ofBotany andPlantPathology,IowaStateUniversity, Ames,
Iowa,USA

E.Metzendorf

Duitsland

J. Penny

Coventry, Engeland

Dr.Th.D.Rudolph

Institute ofForestGenetics,Rhinelander,Wisconsin,USA

Dr.C.E.Seliskar

Forest Insect and Disease Laboratory,
USA ForestService,Delaware,Ohio,USA

P. Wohlfahrt

Duitsland

W.G.Ziller

Victoria,B.C.

Canada

