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PERSONEEL

Op 31 december 1956 bestond het personeel uit 27 personen, waaronder 6
academici; 1 academicus en 1 middelbare kracht zijn gedetacheerd aan het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Baarn.
GEBOUWEN EN TERREINEN

De aanbesteding voor een dienstgebouw naast de kas vond in oktober plaats,
Met het bouwen werd een begin gemaakt. Het gebouw zal in de loop van het
voorjaar 1957 in gebruik kunnen worden genomen. Enige veranderingen in het
hoofdgebouw werden aanbesteed en gegund.
INVENTARIS

Aangeschaft werden onder meer een nieuwe verwarmingsketel in de kweekkas,
een trekker met toebehoren, een vlamfotometer „Kipp", een luchtcompressor,
een foto-elektrische colorimeter, een „pressure membrane" met reduceerventiel,
een distilleerapparaat, een crick voor pF-monsters, een verfspuit (geschenk van
een particuliere boseigenaar), een boormachine en een zaagmachine.
BIBLIOTHEEK

Het aantal boeken en overdrukken steeg met 960 tot totaal 6924 stuks; het
aantal tijdschriften (abonnementen en ruil) bedraagt thans 57 (toename 2).
SAMENWERKING

Door het opnemen van het selectie- en veredelingswerk met iep in het werkprogramma van het Bosbouwproefstation werd een nauw contact gelegd met
het Fytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Baarn. Op
het gebied van de veredeling van bosbomen werd de samenwerking met de Stichting Verbetering Houtopstanden gecontinueerd.
In enkele gevallen kwam reeds een coördinatie van het onderzoek van het
proefstation met dat van de afdelingen van het Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek van de Landbouwhogeschool tot stand. Deze coördinatie wordt
verder ontwikkeld.
De samenwerking met het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek in verband met het grondonderzoek voor de praktijk bleef intensief, evenals die met de Stichting voor Bodemkartering.
Het Staatsbosbeheer, de Nederlandsche Heidemaatschappij en tal van particuliere boseigenaren, waaronder ook de Koninklijke Houtvesterijen, verleenden
hun medewerking bij de onderzoekingen betreffende verschillende onderdelen
van het werkterrein van het proefstation. Bijzondere vermelding verdient de
medewerking van het Staatsbosbeheer bij het opmeten van ruim 400 proefperken
van douglas, ouder dan 25 jaar; dit betrof een onderzoek naar het verband tussen

de groeiplaats en de groei van deze belangrijke boomsoort, dat tevens in nauwe
samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering wordt uitgevoerd. Van
grote waarde was ook de hulp van het Staatsbosbeheer bij de aanleg van bemestingsproefvelden.
De contacten met het Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
T.N.O. en het Houtinstituut T.N.O. bleken opnieuw zeer nuttig te zijn. Tezamen met het laatstgenoemde instituut werden opdrachten van de Nationale
Populieren Commissie uitgevoerd. Waardevolle contacten werden onderhouden
met verschillende laboratoria van de Landbouwhogeschool, onder meer met dat
voor Landbouwscheikunde.
Inleidende besprekingen werden gehouden met de staf van het nieuwe Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek.
Het onderzoek betreffende de onkruidbestrijding in de bosbouw en in bosboomkwekerijen werd in het kader van de Werkgroep Onkruidbestrijding
T.N.O. voortgezet, in samenwerking met het Centraal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en de Plantenziektenkundige Dienst.
De Plantenziektenkundige Dienst verleende tevens enige malen zeer gewaardeerde hulp bij de bestrijding van Insektenplagen in de kwekerij op de Dorschkamp.
CONTACT MET HET BUITENLAND

De Societas Forestalis Fenniae te Helsinki benoemde Dr. H . van Vloten tot
erelid.
De contacten met het buitenland werden verstevigd door verschillende studiereizen en in bijzondere mate door het 12e congres van de International Union of
Forest Research Organizations. Dit werd in 1956 gehouden in Oxford, Engeland,
en het werd gevolgd door voorbeeldig voorbereide excursies. De buitenlandse belangstelling voor het werk van het proefstation kwam tot uiting in het aantal
bezoekers; de waardering van het buitenland bleek uit de uitnodiging aan verschillende medewerkers van het proefstation, deel te nemen aan commissoriaal
werk en te helpen bij de opbouw van internationale coöperatie en coördinatie bij
het bosbouwkundig onderzoek.
Dr. H. van Vloten hield op uitnodiging van de Commissie van Voorbereiding
voor het eerste congres van de European Association for Research on Plant
Breeding te Wageningen een inleiding, getiteld „The development and organization of forest tree improvement in the Netherlands".
Ir. J. van Soest, voorzitter van de Internationale Werkgroep voor normalisatie
van houtmeetkundige symbolen, had op 19 januari te Kleef een bespreking met
Prof. Dr. R. Schober over de werkzaamheden van deze werkgroep. Bovendien
nam Ir. J. van Soest deel aan de bijeenkomst van Duitse bosbouwproefstations
te Büren/Westfalen.
Mr. H . Dowden uit Aberdeen, Schotland, bracht als gast van het Bosbouwproefstation 14 dagen in Nederland door, in het bijzonder om zich op de hoogte
te stellen van methoden bij het bospathologisch onderzoek.

Prof. Dr. R. Schober uit Hann.Münden bracht een bezoek aan het Bosbouwproefstation, vooral ter bestudering van ziekteverschijnselen in sitkaspar.
Dr. Ir. G. Hellinga maakte eenreis naar Duitsland, waar de Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft te Reinbek en idem für Forstgenetik und
Forstpflanzenzüchtung te Schmalenbeck werden bezocht, en naar Denemarken,
waar bezoeken werden gebracht aan het Arboretum te Harsholm, het Bosbouwproefstation te Springforbi en het Boomveredelingsinstituut te Humlebek.
Ir. C. P. van Goor maakte met Dr. C. O. Tamm onder leiding van Forstmeister Hassenkamp, Forstmeister Junack en Prof. Dr. W. Wittich een excursie
langs verschillende bemestingsproefvelden in Duitsland. Tevens werd met Ir. H.
J. Gerritsen van het Landbouwkundig Bureau voor Thomas-slakkenmeel een
excursie gemaakt naar de bemestingsproefvelden van het Staatsbosbeheer in
België, die in de omgeving van Spa zijn gelegen.
Ir. H. M. Heybroek nam deel aan een bijeenkomst van de Arbeitsgemeinschaft für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung te Berlijn, waar hij een voordracht hield, getiteld „Aus der holländischen Ulmenzüchtung". Hij nam deel
aan de daarop volgende excursies naar Eberswalde en Tharandt en bezocht aansluitend het Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung in Schmalenbeck (Dr.W. Langner).
De heer J. Gremmen bezocht in Noorwegen het Laboratory of Forest Botany
te Vollebekk, het Vestlandets Forstlige Forsoksstasjon bij Bergen en het Botanisk
Museum te Oslo, om zich te oriënteren over het bospathologisch onderzoek aldaar en een aantal mycologische vraagstukken te bespreken.
De volgende buitenlandse bezoekers werden op het Bosbouwproefstation ontvangen:
Ambassadeur van India
's-Gravenhage,
en mevrouw Kapur,
Dr. A. Czell,
Oostenrijk,
Dr. O. Gjemms,
Vollebekk,
Prof. Dr. H. Gläser,
Forstliche Fakultät, Hann. Münden, Duitsland,
Herr Ch. Gleisberg,
Wissensch. Inst. d. Deutsch. Pappelvereins, Brühl, Köln,
Dr. Green,
Australië. Tijd. Alice Holt, Engeland.
Prof. Gustafson,
Bosbouwproefstation, Stockholm, Zweden,
Herr H. Hachule,
Pappelreferent der Forstdirektion Südwürtt.-Hohenzollern, Tübingen, Duitsland,
Mr. W. N. Hathaway,
Oceanside, Californie, U.S.A.,
Prof. Dr. R. Hedsazi,
Faculté d'Agriculture de Karads, Iran,
Mr. K. W. Horton,
Calgery, Alberta, Canada,
Ing. P. Leroy,
Inspecteur desEaux et Forêts, Haguenau, Frankrijk,
Mr. J. D. Matthews,
Forestry Commission, Farnham, Engeland,
Mr. K. Moldenhawer,
Trolle Ljungby, Zweden,
Prof. Dr. M. Ohmasa,
Tokyo University, Tokyo, Japan,
Dr. C. Muhle Larsen,
Institut de Populiculture, Grammont, België,
Dr. Raschendorfer,
Oostenrijk,
Dr. E. Röhrig,
Forstl. Fakultät, Hann. Münden, Duitsland,

Dr. M. B. Rüssel,
Dipl. Ing. Dr. J. Schröfl,
Ir. N. Selçuk,
Dr. H. Steinlin,
Dr. E. H. Tyner,
Prof. Dr. H. Zycha,
Studenten in de bosbouw,

Agronomy Dept. Univ. of Illinois, Urbana, U.S.A.,
Hochschule f. Bodenkultur, Wenen, Oostenrijk,
Ankara, Turkije,
Bosbouwproefstation, Zürich, Zwitserland,
Agronomy Dept. Univ. of Illinois, Urbana, U.S.A.,
Institut für forstl. Mykologie und Holzschutz, Hann.
Münden, Duitsland,
Landbouwhogeschool te Gent, België.

GASTMEDEWERKERS

Gedurende het afgelopen jaar werkte Ir. J. J. Westra als gastmedewerker aan
het Bosbouwproefstation met het onderwerp: „Bebossingsproblemen van drooggelegde Zuiderzeegronden".
OPDRACHTEN

In opdracht van de Nationale Populieren Commissie werden enige rapporten
opgesteld. Een van deze betrof het schijvenonderzoek 1953-1955 van deze commissie; een tweede rapport had betrekking op de groeiplaatsen van de objecten
van het schijvenonderzoek 1955/1956 (zie blz. 15). Over het gehele schijvenonderzoek 1953-1956 werd tezamen met het Houtinstituut T.N.O. een samenvattend rapport opgesteld. Daarna werd besloten, dat Houtinstituut en Bosbouwproefstation gezamenlijk de belangrijkste populierenhoutverwerkende industrieën zouden raadplegen, om vast te stellen, welke eigenschappen van het
populierenhout voor de verschillende industrieën van belang zijn en welke gebreken bezwaren opleveren, dus waar eventueel onderzoek gewenst zou worden.
De laatstgenoemde twee rapporten zullen worden ingediend als bijdragen voor
het Internationale Populieren Congres 1957 te Parijs.
In opdracht van en in samenwerking met de N.V. Maatschappij „Helenaveen"
werden bebossingsmethoden van hoogveen in het buitenland bestudeerd.
Het Staatsbosbeheer verzocht een bemestingsplan voor de boswachterij
Schoonlo op te stellen.
De Nederlandsche Heidemaatschappij verleende een subsidie ten behoeve van
het selectie- en veredelingswerk met populieren. Bovendien gaf zij in 1956 financiële steun aan een speciaal onderzoek naar de biologie van Dothichiza populea,
de veroorzaker van de populierenschorsbrand.
Een medewerker van de F.A.O., in Brazilië werkzaam, verzocht het Bosbouwproefstation advies betreffende het opstellen van inhoudstabellen voor Braziliaanse boomsoorten. Dit leidde tot een opdracht van de F.A.O. aan de Afdeling
Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O., waarbij het Bosbouwproefstation
een adviserende taak werd toevertrouwd.

WERKZAAMHEDEN
H E T GROEIPLAATSONDERZOEK
CULTUURBOSSEN

Het is in de loop van het onderzoek naar het verband tussen de groei van
douglas en de groeiplaatseigenschappen noodzakelijk gebleken onderscheid te
maken tussen de groei van oudere opstanden en de groei van pas aangelegde
culturen tot aan de sluitingsfase. De betekenis van de factoren, die invloed op de
groei van de douglas uitoefenen, schijnt namelijk voor en na de sluiting te
variëren. Vóór de sluiting overheersen de microklimatologische factoren, er na
de edafische.
De veld- en laboratoriumwerkzaamheden in de ruim 400 proefperken in
douglas ouder dan 25 jaar kwamen gereed. Het veldwerk werd gezamenlijk
verricht met de Stichting voor Bodemkartering en het Staatsbosbeheer. In het
komende jaar zal met de bewerking van de resultaten worden begonnen.
Bij het onderzoek van de ecologische aspecten van de douglasverjonging wordt
naast het grondonderzoek ook uitgebreid de bladanalyse toegepast. Daarbij
kwam vast te staan, dat er geen direct verband bestaat tussen de chemische
samenstelling van de naalden en de chemische gesteldheid van de grond. Zo
neemt het relatieve fosforgehalte in de naalden in het algemeen af bij toename
van het fosfaatgehalte van de grond. Daarentegen schijnt het stikstofgehalte van
de naalden toe te nemen met het fosfaatgehalte van de grond. Dit verschijnsel
wordt ook aangetroffen in de fosfaatbemestingsproefvelden.
Het stikstofgehalte van de naalden staat bij normaal ontwikkelde bomen in
nauw verband met de lengte van de jaarscheut. Dit spreekt eigenlijk vanzelf,
daar het stikstofgehalte een maat is voor het eiwitgehalte van de naalden en het
eiwitgehalte samenhangt met * w de assimilatie.
Wanneer de grootte van de naalden (100 naaldengewicht) in dit verband
wordt betrokken, dan blijkt, dat er binnen bepaalde bodemtypen een nauwe
samenhang bestaat tussen dit gewicht en het stikstofgehalte van de naalden.
Naarmate het bodemtype rijker is, neemt - bij gelijk 100 naaldengewicht - het
stikstofgehalte toe. Gezien de vrij geringe spreiding van de grootte van de douglasnaalden is het duidelijk, dat de groei en het stikstofgehalte van de naalden
ten nauwste samenhangen met het bodemtype en in het bijzonder met de voorziening van voedingsstoffen.
Werd dus enerzijds een duidelijk verband gevonden tussen het stikstofgehalte
van de naalden en de groei van de douglas, anderzijds kon worden aangetoond,
dat dit stikstofgehalte binnen eenzelfde groeiplaats sterk afhankelijk is van het
microklimaat. Tijdens het voorbereidend onderzoek viel voortdurend op, dat
het gedeelte van een douglascultuur, dat in de winter door een andere opstand
tegen directe bestraling door de zon wordt beschut, steeds een betere groei en
kleur vertoont dan het onbeschutte deel. Door het onderzoek van naalden kon
inmiddels worden bevestigd, dat het stikstofgehalte in het onbeschutte gedeelte

steeds lager is dan in het beschutte deel, hetgeen met de groeigegevens overeenstemt. De naalden van douglas onder een scherm bleken stikstofgehalten te bezitten, die tussen de beide bovengenoemde inliggen. Naarmate de grond armer
was, was het stikstofgehalte van de naalden lager en de gevoeligheid voor directe
bestraling door de winterzon groter.
Voor de praktijk betekent het bovenstaande, dat bij de verjonging zoomkap
of coulissenkap van de verjongingsstroken met een z.o.-n.w. of o.-w.-richting
de voorkeur verdient boven schermkap of kaalkap over grote oppervlakte. De
werkingsbreedte van een zoom is ongeveer 1,5 à 2,0 maal de boomhoogte. Ook
uit oogpunt van exploitatie zijn aan deze methode voordelen verbonden.
Er werd een aantal semi-permanente proefperken voor periodieke waarnemingen gedurende één of meer jaren uitgezet.
VERBETERING VAN DE GROEIPLAATS, BEWERKING EN BEMESTING

Gedurende twee seizoenen werden waarnemingen verricht in het stikstofbemestingsproefveld in fijnspar te Smilde. Deze fijnspar van ± 1 5 jaar oud groeide zeer slecht en stond op de nominatie om met behulp van plaggen en compostbemesting volgens de gebruikelijke methoden verbeterd te worden. Tekort aan
arbeidskrachten was echter aanleiding een proef op te zetten, ten einde na te
gaan, welke andere, minder arbeidsintensieve methoden zich hier boden. Deze
proef omvatte een reeks van bemestingen met verschillende stikstofmeststoffen,
al of niet in combinatie met fosfaat en kali, geplagd en niet geplagd en een
reeks met verschillende hoeveelheden stikstof, niet geplagd.
De resultaten van deze proef zijn de volgende:
a. In het seizoen na de bemesting bleek in de naalden een sterke kleurreactie en
een wijziging van de afmetingen te zijn opgetreden.
b. De reactie was het sterkst in de veldjes, die bemest waren met meststoffen,
die de voedingsstoffen snel beschikbaar stellen. Dit werd door de analyse der
naalden bevestigd.
c ' I n het tweede seizoen na de bemesting was de groeireactie sterk (een jaarscheutlengte, die tot 300% groter was dan vóór de bemesting).
d. Er was geen opvallend verschil tussen de geplagde en de niet geplagde veldjes.
e. De bemestingen, die zowel stikstof als fosfaat bevatten, vertoonden het grootste effect. Compost bleef aanzienlijk achter in effect.
f. De optimale stikstofbemesting, breedwerpig gegeven en gecombineerd met
fosfaat, lag tussen 40 en 80 kg N per ha.
De conclusie van deze proef is, dat de bosbouwpraktijk in analoge gevallen
van de arbeidsintensieve compostbemesting kan afzien; volstaan kan worden met
een minerale stikstofbemesting, gecombineerd met een fosfaatgift. In het proefveld werd fosfaat in de vorm van superfosfaat en Algiersforfaat gebruikt. Er
bleek daarbij geen verschil in werking te bestaan. Ook het moeilijk oplosbare
Algiersfosfaat schijnt gemakkelijk opneembaar voor het naaldhout te zijn. In

verband met de grote gevoelingheid van naaldhout voor hoge zoutcontentraties
in de grond dient de stikstofbemesting niet in droge perioden plaats te vinden.
Een publikatie over dit onderzoek werd gereedgemaakt.
In de bossen van de gemeente Someren werd een analyseproef opgezet in
slecht groeiende douglas op arme grond.
Ook van de bemestingsproefvelden in Japanse lariks kwamen gegevens beschikbaar. In het proefveld Ruinen, waar verschillende fosfaatmeststoffen en
compost naast elkaar werden vergeleken, bleek de reactie van de jonge lariksen
sterk te zijn. De lengte van de jaarscheuten was in de bemeste percelen ongeveer
500 à 600°/o groter dan in de onbemeste percelen. Het maakte echter geen verschil, welke meststof werd gebruikt: zowel het onoplosbare natuurfosfaat als het
direct beschikbare superfosfaat hadden ongeveer hetzelfde effect.
De giften waren echter hoog; zij bedroegen 200 tot 400 kg zuiver fosfaat per
ha. Een geringe gift van 50 kg zuiver fosfaat per ha, zoals in het proefveld „de
Hoge Veluwe", had een veel minder of geen effect. In dit laatste proefveld
werd nog eens aangetoond, dat kalkbemesting een groeiremmend effect heeft
op de Japanse lariks. Overigens bleek, dat de reactie op de bemesting zelfs in
morfologisch gelijke bodemtypen door nog andere factoren wordt bepaald. Zo
was de reactie van de lariks op fosfaat (verschillende trappen) in het proefveld
te Hardenberg zeer matig. Wel vertoonden de naalden symptomen van kaligebrek. In het proefveld Hooghalen - op identieke bodemtypen - was de reactie
van lariks weer anders, waarbij echter eveneens het hogere P-totaal een rol speelt.
De behoefte aan zeer veel kleine, eenvoudige proefvelden op zoveel mogelijk
bodemtypen doet zich sterk gevoelen, evenals de noodzakelijkheid om potproeven met grond aan te leggen. Met dit laatste zal in het komende jaar een
aanvang worden gemaakt.
De bladanalyse bewees ook bij deze onderzoekingen reeds haar nut. In de bemestingsproefvelden in oude lariks werd namelijk gevonden, dat door de fosfaatbemesting de stikstofvoorziening van de bodem wordt verbeterd. Voorts
werd vastgesteld, dat het stikstofgehalte van de naalden toeneemt met de zwaarte
van de fosfaatgift. Het directe verband tussen stikstofgehalte van de naalden en
de groei doet tevens een toename van de groei verwachten. Ten slotte bleek, dat
een kalkbemesting het stikstofgehalte - en dus de groei - van de naalden drukt.
De bemestingsproefvelden leverden materiaal voor het beschrijven van gebreksverschijnselen in fijnspar (K, P, N), lariks (K, P), douglas (N, P), sitkaspar
(P). Het aantal bemestingsproefvelden werd uitgebreid.
Het onderzoek betreffende de ecologische aspecten van de bebossing van
drooggelegde IJsselmeergronden, dat door Ir. J. J. Westra werd verricht, leverde
een aantal duidelijke resultaten. De ontwikkeling van de Japanse lariks en de
sitkaspar bleek aldaar meer afhankelijk te zijn van de fysische dan van de chemische bodemfactoren. Hierbij werd vooral het probleem van het scheefwaaien
van de lariks onderzocht. Omtrent het niet tijdig verhouten van de eik, dat
overigens ook op het oude land voorkomt, werd gevonden, dat dit verschijnsel
sterk beïnvloed wordt door de stikstofhuishouding, hoewel ook andere factoren
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een rol spelen. De uiteindelijke schade aan de opstand bleek echter in hoofdzaak
te worden bepaald door de bosbouwkundige behandelingswijze. Voorts werd
waargenomen, dat van de gebruikte loofhoutsoorten de zwarte els het sterkst
het ongerijpte deel van de grond doorwortelt; es en eik blijven daarbij in betekenis achter. Als pionier-houtsoort zal de zwarte els dan ook een grotere rol gaan
spelen.
Ir. Westra onderzocht eveneens de structuurontwikkeling van de verschillende
keilemen. Daarbij bleek, dat ook in de zwarte keileem (totaal poriënvolume
22%) de mogelijkheden voor beworteling gaan toenemen door de vorming (zij
het zeer langzaam) van structuurelementen.
PRAKTIJKONDERZOEK

Van de gelegenheid bosgrondmonsters te laten onderzoeken, werd veel gebruik
gemaakt. De adviezen werden vrijwel geheel door de praktijkhoutvesters verzorgd. Door de vordering van het onderzoek doet zich de behoefte gevoelen
herzieningen en aanvullingen aan te brengen in de instructie betreffende de
interpretatie van de resultaten van het grondonderzoek.
Voor de boswachterij Schoonlo van het Staatsbosbeheer te Assen werd een
bemestingsplan gereedgemaakt. Deze bemesting op grote schaal zal volgens dezelfde methoden plaatsvinden als de experimentele bemestingen, die in het begin
van 1955 op de terreinen van het Staatsbosbeheer in Drente werden uitgevoerd.
In overleg met de plaatselijke deskundigen werd een aantal adviezen in het
veld uitgebracht.
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

De proefnemingen betreffende de chemische bestrijding van onkruiden in de
bosbouw vonden voortgang. Hierbij werd gevonden, dat de bestrijding van buntgras (Molinia coerulea) door geen middel beter wordt verricht dan door Natrichloor-acetaat T.C.A. Het tijdstip van toepassing is vrij indifferent, ofschoon
een zekere tendens aanwezig is, dat mei de minst en augustus en september de
meest geschikte tijd is. De dosis blijft 100 à 150 kg per ha. Bochtige smele
(Deschampsia flexuosa) bleek te worden gedood doorT.C.A. en dichloorpropionzure ester (d.c.p.). De werking van het laatste middel is ongeveer driemaal
sterker dan van T.C.A., doch de onkosten zijn zeker driemaal zo hoog. Het
tijdstip is hier echter belangrijk: alleen in april-mei is een bestrijding met 100 kg
T.C.A. goed. Bij alle andere tijdstippen is de dodelijke werking onvoldoende. In
herfst en winter kan bochtige smele door T.C.A. niet worden bestreden.
Bosbes, Amerikaanse eik en Prunus serotina, in juni-juli bespoten, werden door
2, 4, 5,-T-ester in een hoeveelheid van 5 tot 7 1per ha volledig gedood.
De proeven met adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) kunnen nog niet als
afgesloten worden beschouwd, ofschoon bespuitingen met dichloorpropionzure
ester en „Ugex" resultaten opleverden, die perspectieven bieden. Dit onderzoek
vindt voortgang.
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GROEIPLAATS- EN H O U T T E E L T K U N D I G ONDERZOEK POPULIER
GROEIPLAATSEISEN VAN DE VERSCHILLENDE POPULIERENCULTIVARS

In opstanden van voornamelijk de cv.'marilandica' inNoord-Branbantwerd gedurende de winter 1955-1956 een aantal proefperken uitgezet ( ± 50), die werden
gemeten. In een groot deel hiervan en in het grootste gedeelte van de proefperken
van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool
(afdeling van Prof. Becking) werd in de loop van 1956 een bodemonderzoek
uitgevoerd. Dit laatste onderzoek ondervond grote moeilijkheden in verband met
de hoge grondwaterstanden in 1956. Het viel op, dat een aantal proefperken
een slechte tot zeer slechte groei vertoonden op fysisch en chemisch allerminst
ongunstige bodem. Verder bleek, dat op groeiplaatsen, waar oudere opstanden
een goede boniteit bezaten, jonge beplantingen van voornamelijk cv. marilandica
daarentegen zeer slecht groeiden. Naar aanleiding van deze verschijnselen werd
in een groot aantal gevallen door middel van boorspanen een analyse gemaakt
van de diameteraanwas per jaar vanaf het jaar, dat de betreffende beplantingen
waren aangelegd. Hieruit bleek, dat vooral de laatste 6 tot 8 jaar duidelijke
groeistoornissen optreden bij zowel cv. 'marilandica' als bij P. deltoides; cv.
'gelrica' daarentegen vertoont dit beeld niet. Over de mogelijke oorzaken van
deze stoornissen kan het volgende worden medegedeeld:
l . D i t jaar viel op, dat reeds in augustus in bepaalde streken een bruinkleuring
van het blad optrad, terwijl medio september reeds een groot deel van het blad
was afgevallen. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door aantasting door roest,
Melampsora larici-populina; het trad vooral sterk op, waar lariks ôf in de
onmiddellijke nabijheid of onder populier zelf geplant is. Het overgrote deel
van deze lariks is geplant sinds 1947, terwijl juist daarna de groeistoornissen
zijn opgetreden.
2. Onderzocht moet worden in hoeverre er een verschil in groei, eventueel pas
op latere leeftijd, optreedt in de beplantingen van verschillende grote eigenaren. Het is niet uitgesloten, daar deze eigenaren van oudsher met eigen plantmateriaal hebben gewerkt, dat binnen de cultivar ,marilandica' klonenverschillen bestaan.
In elk geval bleek, dat het onderzoek naar het verband tussen groeiplaats en
groei van de populier in Noord-Brabant door deze factoren niet tot bevredigende
resultaten kan leiden. Ook afgezien van de genoemde evidente groeistoornissen
wordt het voor dit onderzoek in sterke mate storend geacht, dat de populierencultivars, vooral het materiaal van vóór de N.A.K.B.-keuring, klonenmengsels
zijn.
In de Noordoostpolder werden in het voorjaar van 1956 alle proefobjecten in
de wegbeplantingen gemeten. Vermoedelijk speelt in deze objecten de waterhuishouding een overheersende rol, daar de gevonden grote verschillen in groei
in het algemeen niet worden veroorzaakt door chemische bodemfactoren.
Enkele oudere beplantingen van cv. 'serotina' in het komkleigebied werden
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gemeten, van enkele jonge beplantingen werden bladmonsters verzameld. De
produktie van populier op zelfs zware komgrond bleek onverwacht goed te zijn.
In verband met de belangstelling van grote eigenaren van komgrond voor de
teelt van populier en in verband met de geringe gebruiksmogelijkheden voor
deze gronden, wordt het gemotiveerd geacht meer aandacht aan dit gebied te
besteden.
In de beplantingen te Clinge, Axel, Goor en in Friesland werd incidenteel
onderzoek uitgevoerd.
Door de Nationale Populieren Commissie werd financiële steun toegezegd
voor de aanleg van een grote serie proefvelden, waarin de belangrijke, in de
handel zijnde cultivars zullen worden getoetst op hun reactie op verschillende
bodemomstandigheden. Deze proefvelden zullen verspreid door geheel Nederland en op zeer uiteenlopende typen groeiplaatsen worden aangelegd. De grootte
zal ongeveer 1 à 1,5 ha bedragen. Met de directie van het Staatsbosbeheer is
reeds contact opgenomen over medewerking bij dit plan.
Voorlopige toestemming werd verkregen voor de aanleg van proefvelden in
de Braakman en bij Heusden (resp. schorgrond en komkleigrond). Verder zullen
in 1957 cultivarproefvelden worden aangelegd in Veenhuizen, Borger en Hooghalen, boswachterijen in de houtvesterij Assen-Oost.
VERBETERING VAN DE GROEIPLAATS VAN POPULIER

In een 5-jarige opstand van cv. 'marilandica' te Gemert (terrein van de Ver.
Hollandse Lucifersfabrieken) werd een houtas-bemestingsproefveld uitgezet.
Doordat niet voldoende houtas beschikbaar was, werd de bemesting uitgesteld.
In de Noordoostpolder werden bij Urk en Kuinre bemestingsproefvelden aangelegd; het betreft hier twee stikstofbemestingsproefvelden en twee onderbeplantingsproefvelden, waarin een fosfaatbemestingsproef werd uitgevoerd. De proefvelden werden gemeten en er werden bladmonsters genomen. Alleen het stikstofbemestingsproefveld in Urk leverde significante verschillen op tussen de
groei op bemeste en onbemeste percelen; dit was ook het enige proefveld, waarin
een tweejarig wortelstelsel aanwezig was. Een zware bemesting (500 g per plant)
bij éénjarig plantsoen in Kuinre bleek afsterving te veroorzaken.
In de houtvesterij Assen-Oost werden drie bemestingsproefvelden uitgezet
(voornamelijk Ca- en P-bemesting), namelijk in de boswachterijen Borger en
Hooghalen, die in het voorjaar van 1957 ingeplant zullen worden.
In de houtvesterij Leeuwarden, namelijk in de boswachterij Duurswoude, zal
eveneens in het voorjaar van 1957 een groot bemestingsproefveld worden aangelegd met Ca-, P- en N-bemesting en met een „minus"-proef (Ca, P, K, Mg,
N , Sp).
Met de rentmeester van het landgoed „De Pan" bij Maarheeze werd overeengekomen een soorten- en P-bemestingsproefveld aldaar aan te leggen.
In de kas van het Bosbouwproefstation werd in kistjes met deels glaswanden
een fosfaatbemestingsproef uitgevoerd. Gewerkt werd met cv. ,robusta' als
stek en met slakkenmeel (in enkele gevallen superfosfaat) als meststof. Het doel
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was nate gaan, welke invloed defosfaatmeststof uitoefent opde wortel- ende
scheutontwikkeling vanpopulierenstek. Deproef werd aangezet begin april en
afgesloten begin juni. Bijbemesting metzelfs een geringe hoeveelheid slakkenmeel bleek degroei envooral dewortelontwikkeling sterk toete nemen. Bijtoenemende fosfaatbemesting werd debovengrondse groei aanmerkelijk bevorderd.
De invloed vanhet fosfaat opde wortelontwikkeling waszeer duidelijk indie
gevallen, waar ineenzelfde kistje bemeste naast onbemeste grond geplaceerd was.
Placeren van de pure meststof bleek bij gebruik van superfosfaat een negatief
effect te hebben, vermoedelijk door verzuring en/of te hoge zoutconcentraties.
In de kwekerij vanhet Bosbouwproefstation werden periodiek bladmonsters
verzameld vanzeven verschillende cultivars, namelijk P. deltoïdes, cv. ,gelrica',
cv. ,marilandica', cv. ,regenerata', cv. ,robusta', cv. ,serotina' en cv. ,serotina
erecta'. De laatstgenoemde monsters werden nogniet geanalyseerd. Wel bleek
reeds, datindeinhetvoorjaar genomen monsters eenhoog gehalte aanP enN
voorkomt, datechter direct daarna eensterke daling ondergaat.
ONDERBEPLANTING ENMENGING VAN POPULIERENOPSTANDEN

In het gemeentebos vanSchijndel werd eenaanvang gemaakt methet onderzoek naar de invloed van onderbeplanting metels,resp. wilg op de groeivan
populier. Enkele proefperken werden gemeten, terwijl er tevens grondmonsters
werden genomen.
Ook in de Noordoostpolder werden onderbeplantingsproefvelden aangelegd,
die inhetnajaar werden gemeten.
Voorts werden plannen opgesteld voor een verder onderzoek in bestaande
beplantingen in de Noordoostpolder en in Schijndel (hetbetreft hier onderbeplanting metelsenwilg) envoor de aanleg vaneenproefveldje opde kwekerij
van hetBosbouwproefstation omdeinvloed vanonkruid opdegroei vanpopulier nate gaan.
V E R D E R HotrrfrEELTKUNDiG ONDERZOEK

In samenwerking methet Staatsbosbeheer werd een plan opgesteld voor de
aanleg van enkele proefstroken innieuwewegbeplantingen inde Noordoostpolder.
Hierin zullen dekosten enderesultaten vanaanleg metkortstek, langstek,éénen tweejarig beworteld plantsoen metelkaar worden vergeleken. Tevens zal een
dergelijke vergelijking worden uitgevoerd met het graven en het boren van
plantgaten.
Op grond van informaties, die tijdens een tournee met Prof. Dr.Griffioen van
het Houtinstituut T.N.O. werden verkregen bij een aantal vooraanstaande
populierenhoutverwerkende industrieën, werd een publikatie opgesteld over de
wijze endemate vansnoeien vanpopulier. Hierin wordt bijhetvaststellenvan
de mate van snoei enerzijds uitgegaan van het voordeel, dat de industrie bij
snoeien heeft, anderzijds vande kosten ervan voor de producent.
Een plan werd opgesteld voor een onderzoek naar de groeistoornissen in
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Noord-Brabant. Een aantal proefperken werd uitgezet in beplantingen van verschillende leeftijd, waarin in de eerste plaats gedurende een aantal jaren de
groei zal worden gemeten. Voorts zullen gedurende een aantal jaren fenologische
waarnemingen worden gedaan, vooral ook in verband met het optreden van
roest, terwijl tevens een volledig bodemonderzoek zal worden uitgevoerd en de
gehele geschiedenis en eventuele voorgeschiedenis van de perken zal worden
uitgezocht.
Eer werden reeds klimatologische gegevens van Noord-Brabant vanaf 1930
verzameld.
OPDRACHTEN

Het rapport betreffende het schijvenonderzoek 1953-1955 van de Nationale
Populieren Commissie werd voltooid. De belangrijkste conclusies hiervan waren:
1.De niet op de groeiplaats betrekking hebbende eigenschappen van de objecten
zijn zeer gevarieerd, waardoor een veel te groot aantal onzekere factoren in
het onderzoek is betrokken.
2. Er bestaat een correlatie tussen het aantal jaarringen en de volumedichtheid
van de schijf.
3. Er bestaat een significant verschil in volumedichtheid tussen cv. ,gelrica' en de
andere klonen, tussen cv. ,serotina' op zandgrond en P. serotina op klei - en
oude leemgronden en tussen P. serotina op zandgrond en cv. ,marilandica'.
4.De spreiding in volumedichtheid binnen één beplanting is zeer groot; bij een
voortzetten van het onderzoek zal eerst moeten worden nagegaan, waardoor
deze spreiding veroorzaakt wordt.
In verband met het schijvenonderzoek 1955-1956 werd een rapport opgesteld
betreffende de groeiplaatsen van de onderzochte objecten. Hierbij bleek, dat een
aantal niet te controleren factoren, die toch de houtkwaliteit kunnen beïnvloeden, niet zijn uit te schakelen tenzij een uitgebreid, kostbaar onderzoek wordt
opgezet.
Ten slotte werd in samenwerking met het Houtinstituut T.N.O. een samenvattend rapport opgesteld betreffende het gehele schijvenonderzoek (1953-1956).
Bij de Technologische "Werkgroep van de Nationale Populieren Commissie
werd zowel door het Bosbouwproefstation als door het Houtinstituut aangedrongen op een onderzoek bij de industrie, om na te gaan, welke eigenschappen
van populierenhout voor de verschillende populierenhoutverwerkende industrieën van belang zijn; dit in verband met het wel of niet voortzetten van het
houtonderzoek door de Nationale Populieren Commissie.
Naar aanleiding hiervan werd met Prof. Griffioen van het Houtinstituut
T.N.O. een bezoek gebracht aan twee lucifersfabrieken, twee fineerbedrijven,
één papierfabriek, drie klompenbedrijven en één kistenfabriek. Het bleek, dat
de bezwaren van de industrie tegen houtgebreken praktisch geheel liggen op
gebied van het onderhoud van de boom; verder dat dè grote moeilijkheid
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momenteel gevormd wordt door het veel te geringe aanbod van populierenhout,
waardoor selectie door de inkopers onmogelijk is en teveel wordt betaald voor
veelal voor het bedrijf minder geschikt hout. Geconcludeerd kon worden, dat
onderzoek betreffende de populierencultuur voor de industrie voorlopig van veel
groter belang is dan houtonderzoek. De belangstelling van de zijde van het
„Onderzoek" voor de problemen van de populierenhoutverwerkende industrieën
bleek door deze zeer op prijs te worden gesteld. Van de besprekingen werd een
rapport voorbereid.

GROEIONDERZOEK E N H O U T T E E L T K U N D I G ONDERZOEK
GROEI- EN MEETONDERZOEK

In samenwerking met de Afdeling Houtmeetkunde van het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool werd een nieuwe inhoudstabel voor de douglas opgesteld, waaraan metingen van meer dan 2000
stammen ten grondslag liggen. De berekening geschiedde door de afdeling Wageningen van de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O. De tabel
zal samen met de nog gereed te maken groeicijfers voor de douglas worden
gepubliceerd.
Het concept-verslag over het inhoudsonderzoek van de Japanse lariks kwam
gereed. Er werden tabellen in opgenomen, met behulp waarvan men de inhoud
van bomen en opstanden op stam kan schatten. Gaat het om globale schattingen,
dan kan worden volstaan met meting van de diameter op borsthoogte. Voor het
gebruikelijke meetwerk werd een gewone tabel, alsmede een standaard-hoogtekrommentabel opgesteld. Bij gebruik van deze laatste tabellen moet zowel de
borsthoogte-diameter als de hoogte bekend zijn. Men dient echter rekening ermee
te houden, dat de werkelijke inhoud van een bos tot bijna 10% kan afwijken
van de tabelwaarde, zodat deze tabellen voor verkoop van hout op stam niet
voldoende nauwkeurig zijn. Een fout van ten hoogste 3 % kan worden verwacht,
indien ook de diameter op 6 m boven de grond (van een beperkt aantal bomen)
wordt gemeten. Ten slotte werden in de tekst nog aanvullende gegevens voor
de meest voorkomende oogstverliezen opgenomen, zoals het aftoppen en het
ontschorsen.
De sectiemetingen van Amerikaanse eik bereikten een aantal van rond 750
stammen, zodat aan de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.
kon worden gevraagd voor deze boomsoort inhoudstabellen op te stellen. Hiermede werd inmiddels een begin gemaakt.
Ir. Heinsdijk, die in opdracht van de F.A.O. in Brazilië werkzaam is, verzocht
advies betreffende het opstellen van inhoudstabellen voor Braziliaanse boomsoorten. Dit leidde tot een opdracht van de F.A.O. aan de Afdeling Bewerking
Waarnemingsuitkomsten T.N.O., waarbij het Bosbouwproefstation een adviserende taak kreeg.
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De activiteit met betrekking tot het groeionderzoek blijkt uit het hierbij weergegeven overzicht van blijvende en tijdelijke proefperken. Aangezien in de tijdelijke proefperken de dunningen als regel door de beheerders zelf worden verzorgd, werd voor deze catagorie geen kolom „gedund" opgenomen.
AANTAL BLIJVENDE PROEFPERKEN IN 1956
Boomsoort

Amerikaanse eik
Abies grandis
Corsicaanse den
Douglas
Inlandse eik
Europese lariks
Groveden
Japanse lariks
Lariks hybride
Oostenrijkse den

op 1-1
aanwezig

22
2
4
18
5
2
3
23
3
8
90

uitgezet

afgeschreven

op 31-12
aanwezig

waarvan
gemeten

gedund

—
—
5
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
2
—
—

22
2
4
23
5
2
3
21
3
8

11
2
—
7
3
—
11
—
2
1

—
1
1
5
—
—
—
2
—
—

93

37

AANTAL TIJDELIJKE PROEFPERKEN IN 1956

Amerikaanse eik
Abies grandis
Corsicaanse den
Douglas
Inlandse eik
Europese lariks
Groveden
Japanse lariks
Lariks hybride
Oostenrijkse den

10
—
16
—
2
—
—
12
—
17

12

57

55

12
2
12

10

17
18

Daarnaast werd medewerking verleend aan het gecombineerde groeiplaats- en
groeionderzoek. Het doel hiervan is een inzicht te verkrijgen in de wijze, waarop
de houtproduktie van de douglas afhangt van de eigenschappen van de groeiplaats. Voor dit doel werd niet alleen groeiplaatsonderzoek verricht in de blijvende douglasproefperken, doch tevens werden onderzoekingen en metingen
uitgevoerd aan bijna 300 nieuwe objecten, alsmede in een 20-tal daarmede
rechtstreeks vergelijkbare opstanden van andere boomsoorten.
Het is niet uitgesloten, dat er van deze 300 douglasobjecten omstreeks 25
zullen worden ingericht als blijvend proefperk, ten einde daarmee de basis van
het normale groeionderzoek te verbreden.Dit zal dan geschieden in samenwerking
17

met de Afdeling Houtmeetkunde van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool. Het uiteindelijke doel van deze bredere opzet
is te komen tot een verbeterde uitgave van de opbrengsttabellen voor de douglas
in Nederland. De nieuwe inhoudstabel, die hiervóór reeds werd genoemd, zal
aan de opbrengsttabellen ten grondslag liggen. Alle oude meetgegevens werden
inmiddels aan de hand van deze nieuwe inhoudstabel opnieuw berekend.
HOUTTEELTKUNDIG ONDERZOEK

Ten behoeve van het onderzoek over de rationalisatie van de bosaanleg werd
een enquête gehouden betreffende de huidige praktijkmethoden van beplanten
en bezaaien. De resultaten van deze enquête zullen richting geven aan het rationalisatie-onderzoek. Met dit laatste werd in het voorjaar van 1956 een begin
gemaakt, in samenwerking met de Afdeling Busexploitatie van het Instituut voor
Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool, de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer.
De voorlopige resultaten doen vermoeden, dat de groveden minder gevoelig
is voor de wijze van planten dan de Corsicaanse den. Deze laatste bleek gunstig
te reageren op wortelsnoei en op het planten met plantwig. Dit gereedschap bleek
bovendien nog sneller te werken dan de eveneens in dit onderzoek betrokken
plantboor. De proeven zullen nog enige jaren onder verschillende weersomstandigheden en op uiteenlopende typen groeiplaatsen moeten worden voortgezet om
te kunnen vaststellen of het gevondene algemene geldigheid heeft.
Op verzoek van het Staatsbosbeheer werd hulp verleend bij het ontwerpen
en uitzetten van drie herkomstreeksen van lariks en drie van groveden. Het
Bosbouwproefstation zal ook te zijner tijd de metingen in deze reeksen verzorgen. In totaal gaat het hier om 8 herkomsten van Japanse lariks, 11 van
Europese lariks, 1 Lariks eurolepis en 17 van groveden. Het ligt in de bedoeling
hiermede - ook ten aanzien van andere boomsoorten - voort te gaan, ten einde
van de belangrijkste importen van ieder jaar vergelijkbare en goed geregistreerde
monstercollecties te verkrijgen.
In opdracht van en in samenwerking met de N.V. Maatschappij „Helenaveen"
werd ten behoeve van een advies betreffende hoogveenbebossing een studie gemaakt van bebossingsmethoden van hoogveen in het buitenland. Deze werkzaamheden vinden nog voortgang.

SELECTIE E N VEREDELING
HERKOMSTENONDERZOEK

Met het doel om na te gaan of de bossen op Schouwen, die bestaan uit P.
nigra-austriaca en -corsicana, geschikt zullen zijn voor zaadwinning, werd in
verband met het aldaar voorkomen van zuivere soorten naast een groot aantal
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overgangstypen, van een zestiental bomen zaad verzameld en kiemplanten geteeld. In volgende jaren zal het onderzoek worden uitgebreid.
Het oude herkomstenproefveld groveden te Kootwijk (1909/'10) zal worden
aangehouden met het oog op het waardevolle genenmateriaal, dat erin vertegenwoordigd is.
Van verschillende zijden werden evenals in vorige jaren zendingen zaad ontvangen.
VEREDELING VAN VERSCHILLENDE BOOMSOORTEN

Wat betreft de lariks, bleven van de 876 griffels van 33 uitgezochte bomen op
onderstammen, die in de kwekerij waren geënt, 759 in leven. Gevoegd bij in
vorige jaren gemaakte enten zijn er nu rond 1750 enten in de kwekerij aanwezig,
verdeeld over 81 klonen.
Voorts werden van een 40-tal in de kwekerij uitgezochte bomen de kegels
afzonderlijk geoogst en per boom beschreven; deze zullen na droging en zaadwinning worden uitgezaaid, opdat de nakomelingschap kanworden geobserveerd.
In de kas werden 1545 enten van groveden, afkomstig van 51 uitgezochte
individuen, gezet op onderstammen van P. sylvestris en P. montana en einde
1955 onder dubbel glas geplaatst. Hiervan konden 1366 in de volle grond worden geplant. Een 1200-tal hiervan bleef in leven en werd aan de Stichting
Verbetering Houtopstanden overgegeven ter uitplanting in zaadtuinen. In
december werden wederom 1550 enten van 60 uitgezochte bomen gezet en onder
dubbel glas geplaatst. Van 7 boomindividuen werden 25 enten gemaakt, die niet
onder dubbel glas werden geplaatst, maar op het middentablet in de kas. De
entplaats was met entwas bedekt; 20 ervan konden in de volle grond worden
geplant.
Van oudere, in 1953 gemaakte P. sylvestris enten (onderstammen voor de
helft P. montana en voor de helft P. sylvestris), bestaande uit 9 klonen à 8 stuks,
werd een proefveld aangelegd in de kwekerij.
Van Salix aquatica gigantea, waarmee in Duitsland zeer veel reclame is gemaakt (misschien ten onrechte), werden enige loten van 2 klonen ontvangen,
die in de kwekerij werden gestekt. Een bijzondere groei kon niet worden geconstateerd, waarbij echter dient te worden opgemerkt, dat met name de grond
waar de stekken geplaatst zijn, niet bijzonder geschikt is voor Salix.
Het veredelingsprogramma werd uitgebreid met onderzoekingen betreffende
de berk, omdat het wenselijk wordt geacht, te komen tot een verbetering van de
groei en de stamvorm van deze, veel in singels e.d. gebruikte boomsoort. Van 21
geselecteerde bomen, afkomstig van de kwekerij, Ruurlo, Schmalenbeck en de
Stichting Verbetering Houtopstanden, werd vrij bestoven zaad gewonnen en
uitgezaaid. Ruim 6600 kiemplanten werden verspeend. Nadat deze in 1957 in de
volle grond zullen zijn uitgeplant, zal een scherpe selectie op groeikracht en vorm
worden toegepast. Voorts staan gecontroleerde bestuivingen en entingen op het
programma. Er werd waargenomen, dat in de jeugdgroei duidelijke verschillen
optreden.
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VEREDELING VAN POPULIEREN

Alhoewel niet in de eerste plaats genoemd, vormt de veredeling van Leucepopulieren de hoofdschotel van het onderzoek.
De Leuce-populieren vertoonden in 1956 een rijke bloei en een grote stuifmeelproduktie, zodat een groot aantal kruisingscombinaties kon worden uitgevoerd
tussen P. tremula Nederland, P. tremula Polen, P. tremuloides van diverse herkomsten uit Amerika, P. grandidentata uit Amerika, P. alba en P. canescens. Een
vrij groot aantal, voornamelijk P. tremuloides, nieuwe ouderbomen, werd uit de
aanwezige opstanden geselecteerd en eveneens in het kruisingswerk betrokken.
Getracht werd enige honderden zaailingen per kruising te verkrijgen; dit gelukte
voor het merendeel der belangrijkste combinaties.
Er werden 180 combinaties gemaakt tussen individuen van de bovengenoemde
soorten en enige combinaties tussen hybriden van vroegere kruisingen.
Aangezien ook de zaadzetting dit jaar zeer gunstig was, werden grote hoeveelheden zaden verkregen. Daardoor was het niet altijd mogelijk de hoeveelheden
verkregen zaden zorgvuldig te tellen en kiemproeven te nemen.
Een 38-tal bestuivingen, die met de bovenstaande soorten werden uitgevoerd,
leverden geen resultaat door het voortijdig afvallen van de katten. Ruim 32.000
zaailingen, die uit deze kruisingen waren verkregen, werden in de volle grond
of in de koude bak geplaatst. Deze zaailingen bereikten zodanige afmetingen, dat
zij in 1957 geschikt zijn voor uitplanten in proefvelden.
Bij kruisingen binnen de soort traden zelden onregelmatigheden in kieming
en groei op. Bij kruisingen tussen soorten traden naast normaal groeiende, gelijkmatige nakomelingschappen, ook oudercombinaties op, waarvan sommige slechts
pluis gaven, andere niet kiemkrachtig zaad opleverden en weer andere dwergvormen vertoonden, naast enkele zeer snelgroeiende exemplaren.
Uit Italië en Joegoslavië werd wederom stuifmeel van espen en abelen ontvangen.
Een aantal bestuivingen, echter met gering succes, werden weer uitgevoerd met
de Aigeiros-populieren P. deltoides var. angulata en P. nigra var. italica. De
vrouwelijke bloeitakken worden daartoe geënt op onderstammen om het voortijdig afvallen van de katten te voorkomen.
Bij enige ouderbomen werd éénhuizigheid geconstateerd, waarbij dus mannelijke en vrouwelijke bloemen in eenzelfde katje aanwezig zijn. De hiermee uitgevoerde zelfbestuiving had als resultaat, dat ruim 300 planten werden verkregen.
P. alba nivea bloeide op 9 april 1956 voor het eerst in Nederland.
Van 22 geselecteerde bomen uit de nakomelingschap van de kruising P. angulata X P. nigra italica werden in de kwekerij ruim 4700 stekken gesneden en
gestoken. Deze stekken ontwikkelden zich goed; er konden reeds individuele
verschillen worden waargenomen.
Van 49 bomen uit 3 verschillende zaaisels van P. alba werden in de kwekerij
ruim 350 stekken gesneden en gestoken. Het resultaat was zeer slecht; in 1957
zal dit herhaald worden.
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Van 16 bomen van een P. nigra-zaaisel werden 172 stekken gesneden en gestoken.
Van 2 P. tremula-bomen, staande in Plantloon bij Waalwijk, werden 31
wortelstekken gesneden en tot plantjes opgekweekt.
Met het oog, op de in 1957 uit te voeren entingen werden onderstammen van
diverse soorten opgepot en geplant (P. robusta, P. tremula, P. alba, P. alba
nivea). Tevens werden stekken gestoken van P. alba en P. robusta, die in de
toekomst als onderstammen zullen dienen.
Op de kwekerij van de Dorschkamp werden een drietal proefvelden met
oudere zaailingen en één proefveld met zaailingen van 1955 aangelegd. Daarnaast werden, voornamelijk met zaailingen 1955, nieuwe proefvelden aangelegd
bij "Waalwijk, Losser, Middachten, Lippenhuizen (in samenwerking met het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van de Landbouwhogeschool) en Ede
op terreinen van particuliere boseigenaren, in de houtvesterij Assen-Oost (boswachterij Gieten) en in de Koninklijke Houtvesterij Hoog-Soeren. De medewerking van al deze instanties wordt zeer op prijs gesteld.
Ook voor 1957 werd wederom een 10-tal terreinen beschikbaar gesteld voor
proefbeplantingen. Dit is een zeer verheugend verschijnsel, want al worden dan
ook alleen veelbelovende kruisingsprodukten in deze proefvelden uitgeplant,
een zeker risico is er altijd mee verbonden. Ook voor aanleg in 1958 werden
reeds terreinen toegezegd. Ten einde zo goed mogelijk voorbereid te zijn, worden
deze terreinen vóór de aanleg bodemkundig gekarteerd en wordt een grondanalyse gemaakt, zodat over een eventuele bemesting geadviseerd kan worden.
De blijkbaar grote aantrekkelijkheid van trilpopulieren voor konijnen, hazen,
reeën en herten maakt afrastering van de proefvelden tot een gebiedende eis.
Op een enkele uitzondering na werden ook de oudere proefvelden één of
meerdere malen bezocht, waarbij enige summiere observaties werden gedaan.
De in dit jaar opgedane ervaringen toonden wederom aan, dat een intensieve
onkruidbestrijding in de eerste jaren na aanplant van groot belang is voor het
welslagen van het proefveld. Bij het overplanten van ouder plantsoen (3-5-jarig)
bleek het insnoeien van de kroon zeer bevorderlijk voor het welslagen te zijn.
Aan het Staatsbosbeheer werd een aantal oudere kruisingsprodukten afgestaan.
ENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN
IN DEKWEKERIJ OP DE DORSCHKAMP

Het strenge winterweer in februari van 1956 was oorzaak van een opeenhoping van het werk in de volgende maanden; dit werd redelijk goed opgevangen.
De natte zomer evenwel was oorzaak van sterke onkruidgroei, die herhaaldelijk
wieden noodzakelijk maakte, zonder echter al te veel resultaat. Vandaar dat
aandacht wordt besteed aan een mechanisering van de onkruidbestrijding.
Het bleek nodig te zijn de leeggekomen stukken in de kwekerij een bemesting
met stalmest te geven. Ten einde een beter inzicht in de grondgesteldheid van de
kwekerij te krijgen werd een grondanalyse uitgevoerd; bovendien zal in 1957
een bemestingsproef worden aangelegd.
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Er vonden vrij veel overplantingen plaats, o.a. in verband met het voor
wegaanleg afgestane stuk van de kwekerij. P. tremuloides-, berken- en lariks—
opstanden werden gedund. Overtollig geworden materiaal werd opgeruimd.
In 1956 werd begonnen met een nieuwe kartering van alle aanplantingen;
deze kwam grotendeels gereed. Diverse werkzaamheden worden hierdoor zeer
vergemakkelijkt.
Ondanks het slechte zomerweer (koud, nat, geen zon en harde wind) was de
groei van het nieuw geplante en overgeplante materiaal niet slecht. De bloeiverwachtingen voor 1957 laten zich echter niet gunstig aanzien.
In de kwekerij aanwezig jong plantsoen van diverse Coniferensoorten zal
dank zij de medewerking van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek van
de Landbouwhogeschool in de boswachterij Oostereng worden uitgeplant.
In de populieren werden geen ernstige ziekten en plagen geconstateerd. Genoemd moeten worden vorstscheuren, rode populierenhaantje, Pollaccia, galmijt
e.d. De Plantenziektenkundige Dienst bestreed deze aantastingen, wanneer dit
nodig was.

VEREDELING EN SELECTIE VAN IEPEN
De kweekterreinen voor dit werk bleven deels in de boswachterij „De Lage
Vuurse" van het Staatsbosbeheer, deels werden zij beschikbaar gesteld in de
Rijkskwekerij „Drakenburg".
Dank zij de rijke bloei en het gunstige late voorjaar waren de omstandigheden
voor het kruisingswerk gunstig. Door een rationalisatie van de methode was het
mogelijk ruim 12.700 fertiele zaden te oogsten, waaruit ruim 5700 kiemplanten
werden gekweekt. Van vrije bestuiving werden in totaal 669 planten verkregen.
Voorts nog enkele duizenden uit zaad van elders.
Bijna 8000 één- en tweejarige zaailingen werden in het voorjaar uitgeplant in
de Rijkskwekerij „Drakenburg". 66 zaailingen werden vegetatief vermeerderd.
Voor toekomstige kruisingsschema's is de vergelijking van de ontwikkeling van
reciproke kruisingen van belang. Deze blijken nogal vaak significant te verschillen in groeikracht.
Het resultaat van de inoculaties was niet zo goed als in vorige jaren. Naast
de selectie op resistentie werd ook geselecteerd op groeivorm en -snelheid, hoewel
het in het jonge stadium van de zaailingen moeilijk is de goede eigenschappen
te herkennen. Uitgesproken slechte vorm en groei is al spoedig duidelijk te zien.
De strenge vorst van februati maakte een differentiatie in gevoeligheid voor
vorst van het iepenmateriaal mogelijk.
Proeven met een nieuw chemotherapeutisch middel tegen iepenziekte hadden
een negatief resultaat.
Nectria cinnabarina trad dit jaar, onder invloed van de strenge vorst, ongekend hevig en talrijk op.
Verschillende geselecteerde klonen werden in samenwerking met en deels door
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AFB. 1. Nieuwbouw 1956-1957 op het Bosbouwproefstation „De Dorschkamp" te Wageningen, bevattende: werkkamers voor onderzoekers, schaft- en waslokaal, bergruimte
voor machines en gereedschappen, timmermanswcrkplaats, kelder, droog- en zeefruimtc
voor grond- en bladmonsters.

AM. 2. Noodvoorziemng 1957 in („Möller"-) kasruimte (lengte 12 meter, breedte 5
meter) op het Bosbouv/proefstation „De Dorschkamp" te Wageningen, ten behoeve van
potproeven voor naald- en loofhout, in het bijzonder populieren.

de Stichting Verbetering Houtopstanden vermeerderd. Met medewerking van
het Staatsbosbeheer werden voorbereidingen gemaakt voor het aanleggen van
proefbeplantingen, ter verdere beoordeling van de bomen en vooral om de veldresistentie te bepalen.
Met het bijeenbrengen van nieuw genenmateriaal werd dit jaar een begin gemaakt. Reeds werd zaad ontvangen uit Joegoslavië, Denemarken, Rusland,
Japan en China. Enthout kwam uit Korea. Verdere afspraken omtrent het
inzenden van materiaal werden gemaakt met Engeland, Ierland, Finland, Duitsland, Kashmir, Israël, Turkije en de Verenigde Staten.
PATHOLOGISCH E N RESISTENTIE-ONDERZOEK
De verleden jaar van douglas geïsoleerde Phomopsis met a- en ^-sporen
leverde na inoculatie noch op douglas noch op lariks een positief resultaat.
Ook in dit jaar kon het effect van lariksbeplantingen nabij populieren op het
vervroegde en intensieve optreden van roest (Melampsora larici-populina) op
populier worden vastgesteld.
In de oudste van de twee proefseries met selecties van Pinus strobus werden
voor het eerst aecidiosporen van Cronartium ribicola gevormd. De zwarte bessen
werden opnieuw geïnoculeerd met aecidiosporen.
De aantasting van een aantal in de kwekerij voorkomende nummers van
grovedennenzaaisels met Melampsora pinitorqua was vrij ernstig, zonder dat
het reeds mogelijk is met enige zekerheid iets te zeggen over verschillen in vatbaarheid.
Op verschillende plaatsen in het land, ten slotte in hoofdzaak in de Rijkskwekerij „Drakenburg", waar Dothichiza populea in dit jaar in sterke mate optrad,
werden periodieke waarnemingen gedaan en materiaal verzameld, om de
vorming van pycniden en pycnosporen na te gaan. Tot op 29 november, en
overigens gedurende de gehele periode van 3 mei af, werden jonge pycniden en
sporen gevonden. In de kwekerij werden inoculatieproeven met natuurlijk sporenmateriaal uitgevoerd.
Bij een nieuwe bezichtiging van een 50-jarige opstand van Oostenrijkse den,
waarin sedert jaren een langzame uitbreiding van het groepsgewijs afsterven van
deze boomsoort optreedt, werd wederom de aanwezigheid van Rhizina inflata
geconstateerd en wel op zeer opvallende wijze alleen in de periferie van de
groepen, waarin het afsterven was opgetreden. Een geval van dit ziekteverschijnsel in Drente zal in 1957 worden bestudeerd.
Nadat het gelukt was Rhizina in reincultuur te kweken, waren reeds in het
late najaar van 1955 potproeven met inoculatie aangezet. In deze eerste proefserie werd een aanwijzing verkregen, dat Rhizina inderdaad met het afsterven
te maken zou kunnen hebben. Daarom werd een grotere serie potproeven begonnen in 1956. Met het Bosbouwproefstation van de Forestry Commission in
Engeland, waar analoge gevallen, ook bij sitkaspar, in studie zijn, werden cultures
van Rhizina uitgewisseld.
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Aan de gemeente Oisterwijk werd met medewerking van het Staatsbosbeheer
op haar verzoek advies uitgebracht over straatbeplantingen van linde, waarvan
verschillende waren omgewaaid ten gevolge van stamrot. Aan boorspanen werd
aan de overige bomen nagegaan of daaronder nog meer exemplaren aan stamrot
leden en gevaar opleverden.
Een verwelking van essen in de Noordoostpolder werd ter plaatse onderzocht.
Door isolatie kon in het laboratorium worden bevestigd dat het een aantasting
door Verticillium betrof. In de beplanting werd de verwelking aangetroffen in
verschillende graden, van een vroegtijdige bladval tot geheel afgestorven bomen.
De opstand zal verder worden geobserveerd.
Bij Corsicaanse den werden de gevolgen van de hevige februarivorst gerapporteerd en nader onderzocht. Ook uit België ontving het proefstation materiaal
met een verzoek om beoordeling. De beschadiging werd gevonden in jonge
beplantingen van 4 tot 7 jaar oud en in een geval van 15-jarige bomen. In het
laatste geval bestond een grote variatie in de verschijnselen. Enkele bomen waren
ogenschijnlijk nog geheel gezond; andere waren blijkbaar al in de loop van het
voorjaar afgestorven. Vele exemplaren waren in een tussenstadium; zij waren
aanvankelijk meer of minder normaal uitgelopen en hadden veelal vrij behoorlijke nieuwe scheuten ontwikkeld, doch in de herfst, toen de opstand werd bezichtigd, verkeerden deze bomen in een abnormale conditie. Bij analyse van
enige stammen bleek op korte afstand boven de grond een daarboven liggende
zone te zijn afgestorven; het cambium en de bast waren kennelijk op die plaats
door de vorst gedood. Bij de jongere exemplaren was een analoge zone afgestorven.
Ten slotte werd onder meer materiaal ontvangen van fijnspar uit Drente met
een hevige aantasting door Chrysomyxa abietis.
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RESULTATEN VAN PRAKTISCH BELANG
OF MET PRAKTISCHE PERSPECTIEVEN
DOUGLASVERJONGING

Verjonging door coulissenkap met o.-w. of z.o.-n.w. richting van de verjongingsstroken verdient de voorkeur boven kaalkap van grote oppervlakten en
ook boven schermkap.
GROErVERBETERING FIJNSPAR

De arbeidsintensieve compost kan worden vervangen door een (goedkopere)
stikstofbemesting gecombineerd met een fosfaatgift.
REACTIE VAN DE PLANTEN EN AARD VAN DE MESTSTOF

De sterkste reactie treedt op bij meststoffen die de voedingsstoffen snel beschikbaar stellen. Toch blijkt het - moeilijk oplosbare - Algiersfosfaat voor
naaldhout gemakkelijk opneembaar te zijn.
GEBREKSVERSCHIJNSELEN

De basis voor een diagnose werd vastgelegd voor fijnspar (N, P, K), lariks
(P, K) en sitkaspar (P).
CHEMISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

T.C.A.
buntgras
100-150 kg/ha augustus-september
bochtige smele
100 kg/ha april-mei
2,4,5,-T-e ster
Bosbes
Am. eik
/ 5-7 l/ha juni-juli
Prunus serotina
PIONIERHOUTSOORTEN

De zwarte els blijkt in de Noordoostpolder op zware gronden het ongerijpte
deel het best te doorwortelen; hij verdient dus als pionier uitgebreide toepassing.
GROEISTOORNISSEN POPULIER

Combinatie van Japanse en Europese lariks in menging of naast populierenopstanden en beplantingen moet zeer waarschijnlijk worden vermeden en, waar
aanwezig, worden gelikwideerd. Speciale aandacht moet worden besteed aan
voor roest resistente of minder gevoelige klonen.
SNOEI VAN POPULIEREN

Rekening houdend met de eisen van populierenhoutverwerkende industrieën
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zal de kwaliteit van het produkt worden verbeterd en tevens een belangrijke
besparing op de kosten van het snoeien worden verkregen.
I N H O U D S T A B E L DOUGLAS

Het bleek nodig de oude inhoudstabel voor de douglas van Becking (Becking,
J. H.: Massatafels voor de bepaling van de houtmassa van opstanden van de
douglasden (Pseudotsuga taxifolia Britt.) in Nederland. Med. van de Landbouwhogeschool 50 (1), 1950) te herzien. De nieuwe tabel geeft vooral voor bomen
van zware afmetingen belangrijk lagere uitkomsten. De tabel is nog niet gepubliceerd, doch kan op aanvraag door het Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek, afdeling houtmeetkunde of door het Bosbouwproefstation T.N.O. in
gestencilde vorm worden verstrekt.
INHOUDSBEPALING VOOR VERKOOP OP STAM

Bij de Japanse lariks, evenals eerder bij de groveden - zie Verslag over de
inhoudstabellen van de groveden, N.B.T. 27 (11), 1955 (290-292) - kon een
grote spreiding in inhoud bij gelijke borsthoogte-diameter en hoogte worden
vastgesteld. Verkoop van hout op stam gebaseerd op metingen van uitsluitend
deze beide grootheden moet dan ook worden ontraden. Meet men daarnaast
echter nog de diameter op 6 m boven de grond dan wordt de fout tot toelaatbare
afmetingen teruggebracht.
Een publikatie over dit onderwerp kan in 1957 tegemoet worden gezien.
RATIONALISATIE BOSAANLEG

Bij de tot nu toe verrichte plantproeven is de plantwig tenminste zo goed
gebleken als de plantboor. Deze aanwijzing zal door verder onderzoek nog
moeten worden bevestigd, doch voorshands dient de plantwig nog niet naar het
museum te verhuizen. Een publikatie kan in 1960 of 1961 worden verwacht.
IEPENZIEKTE

Voorlopig is van een chemotherapeutische behandeling niet veel te verwachten.
IEPENVEREDELING

Een van de op resistentie en groeieigenschappen geselecteerde klonen komt in
aanmerking voor toetsing op grote schaal. Een aanvraag voor kwekersrecht is
in voorbereiding.
DOTHICHIZA POPULEA

De eerste resultaten van het onderzoek naar de aanwezigheid van de infectiebron, dat noodzakelijk nog tenminste gedurende twee verdere jaren moet worden
voortgezet, wijzen erop, dat waarschijnlijk de weersomstandigheden en de conditie van de plant uiteindelijk het optreden van de ziekte bepalen. Potentieel is
blijkbaar de bron van infectie geen beslissende factor; hij is kennelijk altijd
aanwezig.
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