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I. HET BOSBOUWPROEFSTATION „DE DORSCHKAMP" I N 1959
Het aantal afdelingen welke onder het proefstation ressorteren is niet veranderd.
Wel werd het werk van enkele afdelingen over andere gebieden uitgebreid.
Zoals uit hoofdstuk III zal blijken is de taak van de afdelingen daardoor in
omvang toegenomen en beslaat het onderzoek nu vrijwel het gehele terrein van de
bosbouwwetenschap.
Waar in het buitenland aan afzonderlijke instituten onderdelen van de bosbouwwetenschap in studie genomen worden, is deze taak hier ondergebracht bij een
afdeling. Uit dien hoofde is het Bosbouwproefstation dus als een federatie van
afzonderlijke instituten te beschouwen die zich uiteraard, in verband met de omvang
van de personeelsbezetting, dienen te beperken tot die vraagstukken die voor de
bosbouw van primair belang geacht moeten worden.
Het voordeel van deze compacte organisatie is dat de samenwerking tussen de
afdelingen vlot en gemakkelijk verloopt. Daarnaast maakt de unieke ligging in
Wageningen het gemakkelijk samen te werken met specialisten op allerlei gebied
van andere instituten en proefstations.
Een aspect dat aan het Bosbouwproefstation bijzondere aandacht heeft, is de zorg
voor het doorgeven van de resultaten van het onderzoek voorzover en zodra deze
zich tot een praktische toepassing lenen. Daarbij zijn vooral de Nederlandsche
Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer betrokken. De reorganisatie van het
Staatsbosbeheer waarbij bosbouwconsulentschappen werden ingesteld, biedt daarbij
uitstekende mogelijkheden.
Een fundamentele bijdrage tot het inhoudsonderzoek werd gepubliceerd in de
vorm van een proefschrift, getiteld : „Stem form and volume of Japanese larch
(Larix leptolepis Gord.) in the Netherlands". In samenwerking met het International Training Centre for Aerial Survey te Delft en van de ABW T N O (onderafdeling Wageningen) werd een onderzoek uitgevoerd met het doel na te gaan of
luchtfoto's een betrouwbare basis kunnen vormen voor de bepaling van de houtvoorraad van bossen. In het kader van onderzoek betreffende bosbouw-economische
vraagstukken werd een begin gemaakt met verzamelen van gegevens over de omvang van de kap en het gebruik van inlands hout.
Aan de Commissie voor het meten van hout, ingesteld door het Bosschap, werd
medewerking verleend bij het opstellen van richtlijnen.
Het onderzoek naar het verband tussen groei en groeiplaats van de douglas, in
samenwerking met Staatsbosbeheer en Stichting voor Bodemkartering, werd na een
selectie van de proefobjecten voortgezet. Het bleek namelijk nodig om bij de keuze
van de objecten rekening te houden met de herkomst. Bij het bodemonderzoek en
het bemestingsonderzoek werd grote hinder ondervonden door de bijzondere
droogte in 1959- Er zijn zelfs verschillende proefvelden die ten gevolge van deze
droogteschade moesten worden opgeheven. Het is gebleken dat op terreinen die
gemakkelijk verwilderen stikstofbemesting bij voorkeur als een bemesting per
plant dient te worden uitgevoerd. Uit potproeven kon worden aangetoond dat
sporenelementen, zoals koper en zink bij het bemestingsonderzoek moeten worden
betrokken.
Een uitgebreid onderzoek naar de werking van verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen speciaal met het oog op de bestrijding van grassen in culturen werd met

succes uitgevoerd, waarbij echter de uitzonderlijke droogte in 1959 een herhaling
in het komende jaar noodzakelijk maakt.
De zware nachtvorsten in het voorjaar hebben gelegenheid gegeven de schade
en het verloop ervan nader te bestuderen.
Het probleem van het dennensterven werd in studie genomen.
De populier is gebleken een zeer goede houtsoort voor komgronden te zijn. Een
rapport, waarin de rentabiliteit van de populierenteelt wordt vergeleken met die
van graslandexploitatie, zal worden gepubliceerd door het Landbouw Economisch
Instituut.
De invloed van de droogte in 1959 bleek in de proefvelden van populier vrij
gering te zijn geweest, tenzij sprake was van aanzienlijke verwildering.
Bijzonder belangrijke perspectieven resulteerden uit de inventarisatie van de in
Nederland nog voorkomende Populus nigra en van de euro-amerikaanse hybriden,
bijvoorbeeld de cv. 'Gelrica' en cv. 'Serotina' ; in beide gevallen kon men duidelijk verschillende klonen onderscheiden. In het geval van cv. 'Gelrica' is te verwachten dat een van de gevonden klonen een waardevolle aanwinst voor het
NAKB sortiment zal blijken te zijn. Uit de kruising Populus alba x grandidentata
is materiaal voortgekomen dat naast uitzonderlijke groei resistentie vertoont tegen
droogte en ziekten.
In verband met het feit dat Rhizina undulata bij zijn schadelijk optreden altijd
uitgaat van brandplekken heeft het jaar 1959 met zijn vele bosbranden een uitstekende gelegenheid geboden verscheidene proefobjecten op te zetten. De bestrijding van het wortelrot, veroorzaakt door Fomes annosus, werd in verband met de
resultaten in het Verenigd Koninkrijk in onderzoek genomen.
Een aantal, uit voorlopige selectie voortgekomen iepenklonen, wordt in de praktijk verder getoetst op verschillende eigenschappen.
De Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw is met haar werkzaamheden
begonnen. Na het verschijnen van de minutentabellen voor groveden, werd voortgang gemaakt met het verzamelen van gegevens voor andere houtsoorten. Voor de
groveden werd nog aanvullend onderzoek verricht. Bij de invoering van de gemeten tarieven van groveden werd hulp verleend. Een vergelijkend fysiologisch
onderzoek werd verricht door het Laboratorium voor Fysiologie der Dieren van de
Landbouwhogeschool in samenwerking met de CORB.
Aan de beschikbare ruimte voor het onderzoek werd geen uitbreiding gegeven.
De basis voor het onderbrengen van twee laboratoria in een derde gebouw werd
echter reeds gelegd.
Ook dit jaar waren de contacten met het buitenland veelvuldig, waarover bijzonderheden onder het hoofd Personalia zijn opgenomen.

II. RESULTATEN V A N PRAKTISCH BELANG OF MET PRAKTISCHE
PERSPECTIEVEN
1. Bepaling van het veilingstarief van dunningen door middel van vorken geeft
goede resultaten, mits men alle bomen telt en iedere vijfde boom vorkt. In
opstanden van middelbare leeftijd en ouder dienen alle bomen te worden
gevorkt.
2. Uit het inhoudsonderzoek is gebleken dat de inhoudstabellen voor alle belangrijke houtsoorten, gebruikt voor bosstatistiek en bedrijfsregeling, ongeschikt
zijn voor inhoudsbepaling van hout op stam ten behoeve van de verkoop.
3. Het onkruidbestrijdingsmiddel simazin kan zonder schade aan bomen te veroorzaken, een week na het planten worden toegediend in de maand april, in
een hoeveelheid van 2-4 kg per ha. De oppervlakte om de bomen of in zijn
geheel dient onkruidvrij te zijn op het moment van toepassing.
4. Het chemisch doden van elzenopslag kan het gehele jaar geschieden met een
6 % oplossing van 2,4-D ester of 2,4,5-T ester in petroleum. Dun opsmeren
of spuiten op de stamvoet over een hoogte van 5-10 cm.
5. Op terreinen, die gemakkelijk verwilderen, is stikstofbemesting bij voorkeur
per plant uit te voeren en niet breedwerpig.
6. De Oostenrijkse den stelt geen hogere eisen aan de voedingsstoffenhuishouding in de bodem dan andere in ons land gebruikelijke Pinussoorten.
7. De methodiek van fenologische waarnemingen bij het uitlopen van douglas is
bruikbaar gebleken voor het karakteriseren van herkomsten.
8. Populier blijkt een zeer goede houtsoort voor komgronden te zijn, die daar een
produktie levert, gelijk aan of hoger dan de produktie op goede groeiplaatsen
elders in Nederland.
9. Uit resultaten van onderzoek in de „oude" populierenproefvelden van de
Nederlandsche Heidemaatschappij, blijkt 'Gelrica' op uiteenlopende bodemtypen steeds de snelst groeiende cultivât te zijn.
10. Kopergebrek bij populier, welk verschijnsel optreedt bij fosfaatbemesting op
zandgronden, wordt door stikstofbemesting aanzienlijk versterkt. Het heeft
een niet uitrijpen van de jonge scheuten tot gevolg, waardoor deze in de herfst
en winter insterven.
11. Een plantgat van 60 X 60 X 60 cm geeft zowel op klei- als op zandgronden
geen mindere groei van tweejarig populierenplantsoen dan een plantgat van
100 X 100 X 80 cm, tenminste niet in het eerste jaar na aanleg.
Hieruit blijkt dat plantgaten in de praktijk vaak veel groter gemaakt worden
dan noodzakelijk is.

12. Omdat bij de voortschrijdende ruilverkavelingen veel oorspronkelijk materiaal
dreigt te verdwijnen, werd de inventarisatie van populieren over geheel
Nederland uitgebreid. Een grote hoeveelheid materiaal werd verkregen dat
voor de praktijk direct en indirect van belang is.
13. Onder de Populus nigra vormen in Nederland zijn enkele vormen die wat
groei en habitus betreft niet onderdoen voor de in Nederland aangeplante
gebruikspopulieren.
14. Uit het onderzoek over Rhizina undulata is een duidelijke correlatie gebleken
tussen brandplekken en bosbranden en een afsterving veroorzaakt door deze
schimmel in opstanden van verschillende Pinussoorten. Uit dien hoofde dient
elke vorm van verbranding op de bosbodem vermeden te worden.
15. Na het verschijnen van tijdtabellen voor het vellingswerk in groveden, resultaat van een onderzoek aan de afdeling Busexploitatie van de Landbouwhogeschool, dat gepubliceerd werd in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift,
werd een onderzoek gedaan waaruit correcties op de minutentabellen resulteerden.
16. Bij het invoeren van de gemeten tarieven voor het vellingswerk in groveden
werd medewerking verleend.
17. Uit de controle op de gemeten tarieven is nogmaals gebleken, dat scholing
van de bosarbeider in doelmatige werkmethoden een belangrijke factor is.

III. ACTIVITEITEN EN A A N DE ORDE GESTELDE VRAAGSTUKKEN
1. AFDELING GROEIONDERZOEK EN ECONOMISCHE
VRAAGSTUKKEN
Inhoudsonderzoek
Een nieuwe eenvoudige methode voor het opstellen van inhoudstabellen, die
zowel voor grafische als voor rekenkundige bewerking geschikt is, werd ontworpen.
Het bleek dat bij vrijwel alle onderzochte boomsoorten het vormgetal als een
eenvoudige functie van de diameter op borsthoogte kan worden opgevat.
Door invoering van een meer gecompliceerde functie, waarin ook de diameter
op 6 meter boven de grond betrokken wordt, konden bij de Japanse lariks de
systematische opstandsverschillen geëlimineerd worden, waardoor een grotere nauwkeurigheid bij de inhoudsbepaling verkregen werd. Dit onderzoek zal ook bij
groveden plaats vinden.
Groeionderzoek
Teneinde te bevorderen dat de bosstatistiek in of kort na 1962 in staat zal zijn
het kustgebied met bruikbare opbrengsttabellen te inventariseren, werd dit jaar het
aantal proefperken in Corsicaanse en Oostenrijkse den aanzienlijk uitgebreid. Het
overzicht van de proefperken ziet er thans als volgr uit.
boomsoort
Amerikaanse eik
Abies grandis
Corsicaanse den
Douglas
Inlandse eik
Groveden
Japanse lariks
Lariks hybride
Murrayana
Oostenrijkse den

Overzicht proefperken groeionderzoek 1959
aanwezig
uitgezet
afgeschreven
aanwezig
op 1/1 '59
op 1/1 '60
33
2
20
40
7
2
43
3

1
—
28
—
—

23

1
33

173

62

4
—
5
1
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gemeten
in 1959

32
2
48
36
7
2
38
2
1
56
224

13
2
34
15
4
1
16
2
1
29
117

Over de aanleg en behandeling van controle-opstanden (Weiserflächen, voorbeeldperken) werd uitvoerig overleg gepleegd met de bedrijfsplannendiensten van
de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer. Besloten werd dat het
Staatsbosbeheer dit onderzoek in de staatsbossen zelf zal doen, doch dat de toe te
passen methodiek en de te gebruiken formulieren en de documentatie geheel gelijk
zal zijn aan die van het Bosbouwproefstation, dat de daarvoor in aanmerking
komende particuliere bossen zal betrekken in het onderzoek. Ook de resultaten
zullen te zijner tijd in coördinatie worden bepaald en bekend gemaakt. Zoals
bekend heeft het onderzoek ten doel:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

lokale opbrengstgegevens te verzamelen;
deze te vergelijken met algemene gegevens van opbrengsttabellen ;
hieruit lokale afwijkingen en algemene afwijkingen af te leiden;
de lokale gegevens dienstbaar te maken aan de lokale bedrijfsregeling: betere
schatting van te verwachten aanwas en van de op handelsinhoud herleide
dunningsopbrengsten en eindopbrengsten ;
de algemene afwijkingen te gebruiken om de algemene opbrengsttabellen te
verbeteren ;
mogelijke vereenvoudiging van opnametechniek bij revisies;
verklaring van lokale groeiafwijkingen met behulp van groeiplaatsonderzoek ;
verbetering van algemene opbrengsttabellen;
de samenhang tussen groei en volkomenheidsgraad te bepalen.

Economisch onderzoek
De eerste werkzaamheden grotendeels tijdens de voorbereidingsperiode verricht,
bestonden uit een oriëntering omtrent de problemen van het algemeen economisch
en van het bedrijfseconomisch onderzoek.
Over het algemeen economisch onderzoek zijn inmiddels twee publikaties verschenen (zie hoofdstuk I V ) . Daarnaast zijn vele besprekingen gehouden met talrijke
belanghebbende instanties over de organisatie van een houtproduktie-statistiek, die
samen met een verdere analyse van de houtmarkt, de basis zal moeten vormen voor
het algemeen economisch onderzoek, waarvan het doel is betere afzetmogelijkheden
voor inlands hout te vinden. De besprekingen hebben geleid tot het besluit dat het
Bosbouwproefstation zal beginnen met een enquête over de hoeveelheden hout, die
in Nederland worden gekapt, alsmede de doeleinden waarvoor dit hout wordt gebruikt. De enquête wordt door middel van steekproeven gehouden in bosbouw,
houthandel en houtindustrieën. Buiten het onderzoek blijven de zagerijen van
inlands hout, daar deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen worden
geënquêteerd. Dit laatste besluit is voor het Bosbouwproefstation van grote betekenis ; gehoopt wordt dat het CBS in de toekomst tot uitbreiding van het enquêtegebied bereid zal zijn om tenslotte tot een volledige jaarlijkse kap- en verbruiksstatistiek van inlands hout te komen.
Bij het bedrijfseconomisch onderzoek is de activiteit beperkt gebleven tot het
houden van oriënterende besprekingen met enkele belangstellende practici, alsmede
tot het documenteren van literatuur. Bij deze documentatie zijn talrijke belangwekkende gezichtspunten naar voren gekomen, welke te gelegener tijd zullen worden gepubliceerd.
2. AFDELING GROEIPLAATSONDERZOEK EN TEELT
VAN NAALDHOUT
Groei- en groeiplaatsor,
Door de abnormaal droge weersomstandigheden konden waarnemingen worden
verricht naar verdrogingsverschijnselen in de bosbouw. Daarbij is opgevallen, dat
de mate van verdrogingsschade in vergelijkbare culturen en groeiplaatsen sterk
wisselend is, hetgeen kan worden verklaard uit de verspreid opgetreden regenbuien
tijdens de droogteperiode. In jonge culturen werd droogteschade bij douglas hoofdzakelijk veroorzaakt door bodemverwildering en bij lariks tevens door aanplant op
gronden met te geringe vochtberging. Ook menging met loefhout heeft plaatselijk
schade aan de douglas toegebracht. In een van de mengingsproefvelden kon wor-

den vastgesteld, dat de droogteschade door de witte els toegebracht groter was
dan die van de berk, ofschoon in normale jaren de invloed van de berk op de
groei van de douglas ongunstig is en die van de els gunstig (Grubbenvorst). Door
dr. G. Sissingh werd vastgesteld in een van de andere douglasmengingsproefvelden
(de Utrecht) dat de droogteschade bij douglas, gemengd met Prunus serotina,
groter was dan bij douglas gemengd met els. Hierbij speelde echter de bodemflora,
die in het eerste geval uit heide bestond en in het tweede geval uit — weinig —
gras, een belangrijke rol. Het verschil van de bodemvegetatie is terug te voeren op
een andere voorgeschiedenis.
In opgroeiende culturen bleek de meeste verdroging op te treden op een leeftijd
van ± 10 tot 25 jaar, in het bijzonder bij lariks. Op deze leeftijd is het vochtgebruik van een opstand het grootst om op oudere leeftijd weer af te nemen.
Vochtbepalingen in een aantal opstanden van douglas van ouder dan 40 jaar toonden aan dat de vochtspanning in de bodem nog redelijk ver beneden het verwelkingspunt lag, in tegenstelling tot jonge opstanden waar deze vochtspanning wel
of nagenoeg was bereikt. Tevens is vastgesteld dat onder juist gedunde opstanden
de vochtspanning van de grond steeds op een behoorlijke reserve aan beschikbaar
water wees.
In humuspodsolen is het verschijnsel van irreversibele indroging dit jaar duidelijk vastgesteld. Tot in de winter bleef bevochtiging achterwege, hetgeen consequenties heeft voor najaarsplanting op deze gronden.
De vorstschade, die een gevolg is geweest van de nachtvorsten van 19, 20 en
21 april, is in onderzoek genomen. Het schadebeeld betrof hoofdzakelijk het
cambium en de knoppen. Het ernstigst zijn aangetast Tsuga heterophylla, sitkaspar
en douglas. De aantasting neemt in genoemde volgorde in sterkte af. De cambiumschade liep uiteen van volledige bruinkleuring met verdroging tot een lichtbruine
verkleuring van de cambiale zone. De beschadigde knoppen werden volledig gedood, doch de schade van de cambiale zone vertoonde een goed herstel. Slechts
een deel van de beschadigde bomen is verloren gegaan.
Op grond van een door het consulentschap „IJsselmeerpolders" verrichte inventarisatie van de nachtvorstschade in de Noordoostpolder werden aanwijzingen gevonden dat de herkomst van sitkaspar mogelijk van invloed op de vorstgevoeligheid
is. Deze aanwijzing werd bevestigd tijdens een studiereis in Engeland, waar in de
herkomstproeven van sitkaspar hetzelfde bleek. Onderzoek naar dit probleem wordt
voorbereid.
Ten behoeve van de Studiegroep Bosbouwfenologie van de Studiekring voor
Ecologie en Fenologie van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap
zijn fenologische waarnemingen gedaan in Japanse lariks en door dr. Sissingh in
douglas.
Bij de Japanse lariks blijken de fenologische verschijnselen niet beïnvloed te
worden door de chemische vruchtbaarheid van de grond, echter wel door de
geografische ligging. Het stadium van vergeling is door de droogte niet verder
waargenomen. De douglas daarentegen vertoont een gevarieerd beeld van de
fenologische verschijnselen. Een verslag over de waarnemingen, waaraan door
drs. P. Terpstra en bka Dhont is meegewerkt, is gereed gekomen. Het onderzoek
werd verricht aan oude en jonge herkomstproefvelden en bemestingsproefvelden.
Voor de resultaten wordt verwezen naar genoemd gestencild verslag.
In samenwerking met dr. G. Sissingh werd in de Achterhoek, de Veluwe,
Utrecht, Drente en een deel van Noord-Brabant een groot aantal douglasopstanden
gekeurd op geschiktheid voor proefperk. In totaal zijn ruim 400 proefplekken uitgezet, waarvan in een gedeelte de groei is gemeten. Door de Stichting voor Bodem-
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kartering werd het bodemtype beschreven. Een aantal grondmonsters is genomen
en geanalyseerd.
De historische gegevens zijn met medewerking van beheerders en consulenten
verzameld. Gedurende de droogte moest het grondboren en monster nemen worden
stopgezet. Op het laboratorium werden voor dit project analysemethoden voor
fosfaat- en kalibepaling ontworpen en getoetst.
Bemesting
In het voorjaar is een aantal nieuwe bemestingsproefvelden opgezet om de
methodiek van de kalibemesting en de invloed daarvan op de voedingsstoffenhuishouding van douglas te onderzoeken. Door de droogte zijn echter de daarvoor
gebruikte culturen zo zwaar beschadigd, dat de proeven moesten worden afgesloten.
Van de reeds enige jaren oude bemestingsproeven moest een aantal in douglas worden beëindigd door het verdrogen van de cultuur. Zij worden voortgezet als bemestingsproeven in Corsicaanse den, waarmede de terreinen opnieuw zijn ingeplant.
In de daarvoor in aanmerking komende proefvelden zijn vegetatieopnamen en
groeimetingen verricht. Van de te handhaven proefvelden zijn grond- en gewasmonsters verzameld en in het laboratorium onderzocht. Een nader inzicht in de
stikstofhuishouding en de invloed van kali daarop is verkregen. Voor Picea culturen
met groeistoornissen zijn voldoende gegevens verzameld om een adviesbasis voor
bemesting op te stellen.
Het bemestingsonderzoek in douglasculturen met groeistoornissen biedt meer
moeilijkheden bij de interpretatie van de analysegegevens met betrekking tot de
voeding van de bomen. Groeigegevens met boorspaananalysen en metingen van
fosfaatbemestingsproefvelden, aangelegd mede in verband met verstuiving van
kunstmest zijn in bewerking. Dit is eveneens het geval voor de indertijd met wijlen
houtvester Jansen in Gieten opgezette fosfaatproef in oudere lariks. In het bemestingsproefveld te Mierlo in Oostenrijkse den zijn de gebrekssymptomen voor
kali en magnesium vastgelegd. Zij onderscheiden zich in geelkleuring van de naaldtop en in wijze van overgang van geel naar groen. De algemene opvatting dat deze
houtsoort meer eisen aan de voedingsstoffenhuishouding stelt dan andere Pinussoorten is in deze uitvoerige NPKMg-proef niet bevestigd.
Een in Smilde opgezette proef om het effect van borax op de vorstgevoeligheid
van sitkaspar te onderzoeken is mislukt. In Oostelijk Flevoland is gebleken dat
stikstofbemesting in jonge fijnsparculturen beter per plant dan breedwerpig kan
worden toegediend ter voorkoming van sterke verwildering.
Op grond van de resultaten van potproeven en bemestingsproeven in de gemeentebossen van Someren kan met redelijke zekerheid worden vastgesteld dat de
slechte groei van de in Someren aanwezige culturen mede veroorzaakt wordt door
gebrek aan bepaalde sporenelementen. Uitvoerige proeven met koper en zink zijn
in voorbereiding genomen.
In verband met de slechte groei van veel grovedennenopstanden in het oostelijk
deel van Noord-Brabant, welke voor een deel kan worden verklaard door de gebruikte herkomsten, maar die tevens een gevolg kan zijn van de lage chemische
vruchtbaarheid van bepaalde gronden (jarenlange plaggenwinning, etc.) is het
aantal bemestingsproeven in Pinus uitgebreid.
Op grond van statistische overwegingen zijn in de zogenaamde minusproeven de
afzonderlijke voedingsstoffen opgenomen. Beter is daarom te spreken van uitgebreide minusproeven. Er is een aanvang gemaakt met het uitzetten hiervan in de
houtvesterijen in Assen.
Een reeks potproeven met douglas werd opgezet, waarbij de behoefte van be-
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paalde humuspodsolen uit Noord-Brabant aan NPK en sporenelementen is onderzocht. Daarbij is gebleken dat er grote verschillen tussen de humuspodsolen bestaan
die niet aan het profiel zijn te onderkennen.
In de redelijk goede grond van Someren — redelijk goed ten opzichte van de
gronden uit Heeze — werden chlorose door ijzergebrek en necrose, mogelijk door
kopergebrek aangetroffen. De chlorose kon worden hersteld door een 0,5 % oplossing van ijzerchelaat (FeDTPA). Verbetering van het kopergebrek bleek niet
mogelijk te zijn door bladapplicatie met 0,8 % C u S 0 4 en 0,8 % Ca ( O H ) 2 waarschijnlijk door een te late toepassing. Dit onderzoek met sporenelementen in de
gronden van Someren wordt voortgezet.
De groeiverschillen in het veld die tussen de verschillende vochttrappen van
humuspodsolen worden aangetroffen, worden niet veroorzaakt door chemische factoren, doch door fysische.
Wortelziekten en grovedennensterven
Voor de boswachterij „Dorst" is een aantal proeven voorbereid om de schade
van Fomes annosus te bestrijden. Deze proeven betreffen houtsoortenkeuze, gronden stobbebehandeling en zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoek in Engeland.
Het probleem van het dennensterven in Noord-Brabant en elders is in onderzoek
genomen door drs. Terpstra. De hypothese dat de herkomst hierbij van invloed
zou kunnen zijn wordt nu getoetst door een grootscheeps onderzoek naar de herkomst van het plantsoen in een aantal Noordbrabantse gemeentebossen. Er zijn
reeds duidelijke aanwijzingen verkregen dat inderdaad het afsterven, dat na de
winter van 1956 hoofdzakelijk is begonnen, verschillend is bij de verschillende
plantsoenherkomsten.
Bosaanleg
In samenwerking met ir. Florenstein Mulder is in de boswachterij „Niersen"
van het Kroondomein een grondvoorbereidingsproef opgezet. Hierin worden vergeleken volle, partiële grondbewerking en plantgaten — met en zonder chemische
bestrijding van bosbes — bij de omzetting van groveden in douglas.
In de boswachterij „Kootwijk" van het Staatsbosbeheer is een grondvoorbereidingsproef opgezet betreffende de aanleg van Corsicaanse den op heide. Een- en
meermalige bewerking met en zonder ondergronden worden met elkaar vergeleken.
Daarbinnen worden proeven genomen met planten, zaaien en bemestingen.
In het proefveld op ,,de Utrecht" waar plantverband en bodembedekking bij de
aanleg van douglasbos op voormalig bouwland werden onderzocht is door de
droogte grote schade veroorzaakt. Er is inmiddels ingeboet.
Over het onderzoek betreffende de bestrijding van grassen in culturen met
dalapon en het voorkomen van onkruidgroei door middel van simazin, is een verslag uitgebracht. De resultaten wijzen er op dat zonder schade het gras in culturen
kan worden bestreden en dat een behandeling van een schone grond met simazin
na het planten de onkruidgroei aanzienlijk remt. De abnormale weersomstandigheden maken echter herhaling van de proeven noodzakelijk. Voorzover mogelijk
zullen deze ook door de bosbouwpraktijk worden genomen.
In de Noordoostpolder is in samenwerking met de consulent van het Staatsbosbeheer, ir. J. L. F. Overbeek, de chemische bestrijding van elzenopslag tussen loofhout onderzocht door middel van stambehandeling. Daarbij is gebleken dat zowel
2,4-D ester als 2,4,5-T ester hetzelfde resultaat leverden. Het eerste middel is
daarom wegens de kosten te prefereren. De bestrijding kan het gehele jaar worden
uitgevoerd. Het middel wordt daarbij in een 6 % oplossing in petroleum op de
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onderste 10 cm van de stam gespoten. Bij een aantal van 4000 stammetjes is
ongeveer 6 liter middel nodig. De arbeidskosten van behandeling zijn lager dan die
van kappen, terwijl bovendien in eenmaal het gewenste resultaat wordt bereikt.
Op de verlaten aspergegronden te Grubbenvorst is een Pinussoortenproef opgezet. Het onderzoek naar de aanlegmethode van douglasbos op deze chemisch
rijke, doch droge grond vond voortgang.
Van het door en onder leiding van dr. G. Sissingh verrichte onderzoek valt het
volgende te melden. De voorlopige resultaten van de planttijdenproef in 1957/1958
zijn in 1958 in een preadvies samengevat. In 1959 werd deze proef voortgezet
waarbij echter de uitkomsten zeer sterk zijn beïnvloed door de droogte. Op bepaalde veldjes is hierdoor de uitval hoog, mede ten gevolge van bodemverwildering.
Een van de resultaten van de genomen proeven is dat de „conditie" van het
plantsoen in belangrijke mate het aanslaan bepaalt. In verband daarmede is een
oriënterend onderzoek gedaan naar de invloed van schermen, bemesten en beregenen
bij het kweken van douglasplantsoen ; dit onderzoek zal te zijner tijd in een proefkwekerij worden uitgebreid.
Een aantal door dr. Sissingh ten behoeve van dit onderzoek opgezette proefvelden is door de droogte onherstelbaar beschadigd.
3. AFDELING TEELT VAN POPULIER EN ANDER LOOFHOUT
Groeiplaatseisen van populier (bodemtype en groei)
De 45 proefstroken in wegbeplantingen in de N O P werden in het voorjaar
en het najaar gemeten. Tijdens de tweede droogteperiode in de afgelopen zomer
(augustus) bleek in deze objecten alleen een vervroegde bladverkleuring en bladval
op te treden op die gronden waar grof zand op een diepte boven 100 cm
wordt aangetroffen; de grondwaterstand was hier toen aanzienlijk lager dan 1 m.
Overigens bleek, evenals elders, populier minder gevoelig voor droogte te zijn dan
algemeen wordt aangenomen.
Alle proefperken in Noord-Brabant werden gemeten. De diktegroei blijkt ook
in 1958 in alle perken, die in het „roestgebied" liggen, minimaal te zijn geweest,
in elk geval minder dan 1 cm en meestal minder dan 0,5 cm; alle proefperken
worden gecontroleerd op aantasting door Stilpnotia.
Het onderzoek in Noord-Brabant moest worden beperkt doordat dit jaar de
aantasting door roest weinig te betekenen had.
Aan ongeveer 50 bosbeplantingen van populieren in het komgrondengebied
werden groeimetingen uitgevoerd waarvan de verkregen cijfers verwerkt werden.
Geregeld contact werd in verband hiermede onderhouden met het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. Een en ander stond mede in verband met
de belangstelling van de zijde van de Werkgroep Onderzoek Komgronden voor
populier en de gedachte door het LEI een vergelijking te laten maken tussen
produktie van populier en van landbouwgewassen resp. weidebouw. Tezamen met
de consulent van het Staatsbosbeheer te Arnhem werden enkele vergaderingen van
deze werkgroep bijgewoond. Voor genoemde werkgroep werd een rapport opgesteld in verband met de groei van populier op komgrond. Het blijkt uit dit
onderzoek van het Bosbouwproefstation dat de jeugdgroei van populier op komgrond langzaam is, maar dat de groei daarna snel is, zodat de totale produktie zeker
niet minder, vaak beter is dan op de als goede populierengronden bekend staande
groeiplaatsen. Een invloed van grondwaterstand op de groei blijkt in de 50 onderzochte objecten niet aanwezig te zijn. Dit laatste werd bevestigd door onderzoek
van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding; percelen die te nat
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zijn voor grasland blijken nog geschikt te zijn voor populier. Het LEI heeft een
rapport opgesteld: „De rentabiliteit van populier op komgrond in vergelijking met
graslandexploitatie". Dit rapport zal in definitieve vorm worden gepubliceerd door
ir. Meyermans, ir. Van Medenbach de Rooy en ir. Van der Meiden. Het blijkt dat
populiereteelt op komgrond financieel aantrekkelijk is.
Met de andere leden van een door de Nederlandsche Heidemaatschappij ingestelde commissie werden alle populierenproefvelden van de N H M bezocht ; in
een rapport werd aan de directeur van deze maatschappij een advies uitgebracht
voor de verdere behandeling van deze proefvelden.
De resultaten van een onderzoek in deze proefvelden wijzen in de richting van
een gering verschil in bodemeisen van de verschillende cultivars, en van een bepaalde volgorde in groeisnelheid van deze cultivars. De 'Gelrica' blijkt onder alle
omstandigheden de snelst groeiende kloon te zijn, althans bij de in de proefvelden
bereikte leeftijd van de beplanting.
Beplantingen met verschillende cultivars bij Goor en langs de grens van Friesland
en Groningen werden weer gemeten.
In de maanden april en mei werden, in het kader van de Werkgroep Bosbouwfenologie, geregelde waarnemingen verricht betreffende het uitlopen van verschillende cultivars en bij verschillende bemestingen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in
proefvelden in Drente. Evenals vorig jaar bleek het uitlopen enigszins vertraagd te
worden door stikstofbemesting in het voorafgegane jaar.
In enkele proefvelden trad na de zware nachtvorstschade in april soms een aantasting door Dothichiza op, vooral bij 'Heidemij', 'Geneva' en 'Robusta'. De groei
is door de droogte in het algemeen minder geweest dan normaal, behalve in Oostelijk Flevoland.
In een aantal proefvelden werden in het najaar bladmonsters (150 stuks) verzameld, vooral van 'Gelrica' en 'Robusta' ; in verband met voorrang die aan andere
monsters moet worden verleend, worden deze deels voorlopig opgeslagen.
In de klonenproefvelden in Oostelijk Flevoland trad een vrij hevige aantasting
door roest o p ; deze werd onderzocht, o.a. in samenwerking met de afdeling
„Pathologie".
Reactie van populier op chemische bodemfactoren
De resultaten van de metingen van de groei 1958 werden verwerkt. Zeven
nieuwe proefvelden werden uitgezet, de meeste met het doel na te gaan de invloed
van kalibemesting op de aantasting door roest.
Bij verwerking van de bladanalyseresultaten bleek namelijk dat er een verband
bestaat tussen de kalivoorziening van de plant en de mate van roestaantasting.
Deze resultaten blijken trouwens steeds meer van doorslaggevend belang te zijn bij
de interpretatie van bemestingsresultaten.
Van de Kali-Import Mij werd een subsidie verkregen voor onderzoek van
populierenbladmonsters uit bemestingsproefvelden, speciaal om het verband tussen
kaligehalte van het blad en roestaantasting te onderzoeken. Kopergebrek blijkt in
het proefveld te Schoonlo op te treden waar een plantgatbemesting met fosfaat is
toegepast en in veel ernstiger mate wanneer bovendien stikstof is toegediend; het
effect van de koperbemesting werd pas eind juli enigszins zichtbaar. Door dit
kopergebrek blijven de scheuten groen en rijpen niet uit. Het effect van N-bemesting blijkt sterk door de weersomstandigheden te worden beïnvloed, in zo'n mate,
dat zelfs een negatieve reactie kan optreden wanneer na de bemesting een langere
periode van felle droogte volgt, in tegenstelling met jaren met normale regenval
waarin een sterk positieve reactie werd waargenomen.
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In een aantal proefvelden blijkt een late stikstofbemesting (juli) een groot effect
te hebben. Het is gewenst ook het tijdstip van stikstofbemesting meer in het onderzoek te betrekken. In het bemestingsproefveld te Tegelen had Mg-bemesting
een negatief effect op de ontwikkeling van de planten en gaf stikstofgebreksverschijnselen.
In enkele proefvelden werd droogteschade geconstateerd op plaatsen met minder gunstige bodemomstandigheden ; de hierbij behorende verschijnselen werden
beschreven.
Een plan werd opgesteld en uitgevoerd voor toetsing middels potproeven van
populier, i.e. 'Robusta', in een arme grond (Someren) op fosfor, stikstof, kalium,
koper en andere sporenelementen, waarbij in het bijzonder de beïnvloeding van de
koperhuishouding werd nagegaan.
De resultaten van de proef met Cu, N en P wijzen in dezelfde richting als boven
voor proefveld Schoonlo beschreven. Verschillende gebreksverschijnselen werden
beschreven.
Houtteeltkundige

aspecten

Onderzoekingen werden gedaan naar de invloed van menging en onderbeplanting op de groei van populieren in beplantingen. Uit de bladanalyses van 1958
blijkt duidelijk de belangrijke rol van de onderbeplanting in verband met de stikstofvoorziening. Het effect van de els blijkt zich nog minstens 7 jaar na de aanleg
voort te zetten en treedt op zodra de els in sluiting komt, onafhankelijk van de
leeftijd van de els. Een nieuw proefveld met verschillende tussencultures werd aangelegd, terwijl in samenwerking met de afdeling „Groeiplaatsonderzoek en teelt
van naaldhout" een proefveld betreffende invloed van verschillende methoden
van onkruidbestrijding, namelijk chemisch en mechanisch, werd aangelegd. Ook in
1959 werden weer van alle proefvelden bladmonsters verzameld en ter analyse
naar Oosterbeek gezonden.
Naast de drie bestaande proefvelden werd op „De Dorschkamp" in april een
nieuw proefveld aangelegd, waarin de invloed van de mate van stikstofbemesting
op compensatie van de concurrentie van onkruiden wordt nagegaan. Geregeld werden waarnemingen en metingen in de proefvelden verricht. Dit jaar bleek nog eens
duidelijk dat normaliter onkruid voornamelijk een stikstofconcurrent is; dit jaar
was namelijk op ,,De Dorschkamp" sprake van sterke verdroging, hetgeen met
geheel andere verschijnselen gepaard ging dan in het proefveld aan de Haarweg,
waar geen verdroging optrad, maar wel weer sterk N-gebrek in onkruidvakken.
Tweemaal werden bladmonsters verzameld. Periodiek werden grondmonsters genomen voor vochtbepalingen.
Uit de in 1958 en in 1959 in de proefvelden verzamelde meetcijfers blijken weer
de voordelen van het gebruik van 1-jarig plantsoen; bovendien blijken met langstek van bepaalde cultivars in Oostelijk Flevoland goede resultaten te worden
geboekt. Drie nieuwe proefstroken werden aangelegd in wegbeplantingen in de
NOP, voornamelijk met langstek, 1-jarig en 2-jarig plantsoen, waarbij bovendien
een deel van de langstekken werd getopt. Bij de aanleg werden gegevens verzameld
voor een later te maken kostenberekening. In deze nieuw aangelegde proefvelden
bleek langstek van bepaalde cultivars slecht tegen een droge periode na het planten
bestand te zijn; het betreft cultivars die ook gevoelig zijn voor Dothichiza. De
getopte langstekken groeien, althans in het eerste jaar na planten, aanmerkelijk
sneller dan de niet getopte.
In het voorjaar werden twee proefvelden, op zware kleigrond en op een droogtegevoelige zanddijk, aangelegd met plantgaten van verschillende grootte, variërend
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van 40 X 40 X 40 cm tot 100 X 100 X 80 cm, met tweejarig plantsoen. Op
de kleigrond werd in het eerste jaar na planten geen verschil in groei van de populier gevonden bij de verschillende plantgatafmetingen, terwijl hier ook een gelijke
groei werd gevonden bij populieren die op verschillende wijzen als poten waren
geplant na afkappen van de wortels. Op de zanddijk werd in de tweede droogteperiode (augustus) een nadelige invloed merkbaar van plantgaten van 40 X 40 X
40 cm;een groot aantal planten ging hierbij dood door schorsbrand. Er was ook op
de zandgrond geen duidelijk verschil merkbaar tussen reactie van de populier op
een plantgatgrootte van 60 X 60 X 60 cm en van 100 X 100 X 80 cm.
Deze proeven zullen worden voortgezet.
Het onderzoek van de werkgroep „Snoeien" gecentraliseerd bij het Bosbouwproefstation, werd voortgezet. In het voorjaar werd een rapport met voorlopige
resultaten, in december een rapport met meer definitieve resultaten van de lopende
proeven opgesteld. Deze rapporten werden in een vergadering besproken, waarbij
tevens een programma voor onderzoek in I960 werd opgesteld. De resultaten zullen
niet voor 1961 worden gepubliceerd.
Onderzoek in verband met populierenziekten
De waarnemingen in het roestgebied in Noord-Brabant werden voortgezet. Het
afsterven van kronen door Dothichiza ging verder. In het cultivarproefveld te
St. Oedenrode, waar de gevoeligheid van de verschillende klonen voor roest en
Dothichiza zouworden vastgesteld, is zeer veel sterfte opgetreden, grotendeels door
actief worden van Dothichiza, dat deels misschien weer door de zware nachtvorst
in april is bevorderd. Alleen 'Gelrica', 'Keppels Glorie' en 'Serotina erecta' zijn
er nog vrij goed; 'Heidemij' is praktisch geheel verdwenen. Het proefveld wordt
afgeschreven. Een nieuw proefveld is ontworpen op een ander terrein ; hierin zullen
naast het NAKB-sortiment tevens een aantal in Brabant geselecteerde minder
roestgevoelige klonen worden getoetst op groei en roestgevoeligheid.
Tijdens het bezoek van dr. Sauer (Duitsland) aan Wageningen bleek dat een
in Best geselecteerde roestresistente populier, die wij als een 'Brabantica' beschouwden, in feite een zogenaamde Populus 'Löns' is, welke resistent is tegen kanker,
en ook verder in Duitsland wegens zijn goede eigenschappen goed aangeschreven
staat. Deze populier kan derhalve voor ons land eenbelangrijke aanwinst betekenen.
Op de kwekerij van het Bosbouwproefstation werd een proefveld aangelegd voor
toetsing op roest van o.a. alle onder controle in de handel zijnde cultivars en van
een aantal selecties van het Bosbouwproefstation. Deze proef, die minstens twee
jaar voor elke kloon wordt uitgevoerd, zal in I960 worden uitgebreid. Het proefveld leverde ondanks het feit, dat de roest later optrad dan in voorgaande jaren
interessante resultaten op. Vergeleken met de „veldresistente" 'Robusta'-kloon
uit Best zouden de volgende klonen duidelijk te roestgevoelig zijn: 'Serotina',
'Robusta', 'Manitobensis'. De volgende klonen zijn duidelijk minder gevoelig dan
de standaard: 'Gelrica' (selectie Best), 'Löns' en 'I 214', voorts een aantal selecties
uit kruisingen van de afdeling „Selectie en Veredeling".
Voorts werd een proefveld op ,,De Dorschkamp" aangelegd, waarin in verband
met het probleem roest, de invloed van kunstmatig vervroegde ontbladering op
samenstelling van het blad, op uitrijping van de scheuten, op het vochtgehalte van
de bast, op de groei en op het optreden van ziekten wordt nagegaan. De resultaten
van 1959 wijzen uit dat door ontbladering vóór half september de scheuten niet
uitrijpen, het vochtgehalte van de bast ongunstig wordt beïnvloed, de groei wordt
belemmerd en infectie door bepaalde schimmels optreedt. De proef wordt voortgezet.
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SELECTIE EN VEREDELING

Kunstmatige bestuiving van de vrouwelijke bloemen van in Nederland
geselecteerde doublas.
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INVENTARISATIE POPULIEREN

Populus canescens als schermbeplanting van een boetenerf in het
open weidegebied van Friesland.

GROEIPLAATSONDERZOEK

Bemestingsonderzoek van naaldhout onder geconditioneerde
omstandigheden in een open Möllerkas
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De resultaten van het onderzoek naar het optreden van Dothichiza in 1958
waarbij door Staatsbosbeheer en Nederlandsche Heidemaatschappij in de praktijk
voorkomende gevallen van schorsbrand werden gemeld, werden verwerkt. Hierbij
bleek dat 63 % van het aantal gemelde gevallen 'Robusta' betrof, 19 % 'Heidemij'
en verder enkele 'Serotina', 'Gelrica' en 'Robusta Zeeland'. Praktisch geen aantasting van 1-jarig plantsoen werd geconstateerd. Duidelijk bleek weer dat het
plantsoen op de kwekerijen wordt besmet; voorts dat de groeipiaatsomstandigheden
ter plaatse waar de populieren worden uitgeplant een belangrijke rol spelen ; soms
komt het voor dat van één partij een deel wel, een ander elders uitgeplant deel niet
afsterft.
Selectie en voortgezette toetsing
Het inventarisatie-onderzoek werd, samen met de afd. „Selectie en Veredeling"
voortgezet.
Over de organisatie van inventarisatie en toetsing werd overleg gepleegd met de
Stichting Verbetering Houtopstanden.
Minstens drie proefvelden met nieuwe populierenselecties zullen in het voorjaar
van I960 worden aangelegd, en wel te St. Oedenrode, Kuinre ( N O P ) en Borger.
Het hier te planten materiaal is afkomstig van in Noord-Brabant geselecteerde
populieren (1 'Regenerata', 3 'Robusta'-klonen, 2 'Gelrica'-klonen, 1 'Marilandica'
en 1 'Löns'). Voorts zal één van de beste kruisingsprodukten van de afdeling
„Selectie en Veredeling" no. 925, in klonenproefvelden in Oostelijk Flevoland
worden uitgeplant. Plannen voor deze proeven werden opgezet.
Ander loof hout
Het permanente bemestingsproefveld op de kwekerij „Drakenburg" van het
Staatsbosbeheer was in 1959 bezet met wilg. De resultaten wijzen in de richting
dat hier wilg minder eisen aan de chemische bodemtoestand stelt dan populier.
Op fosfaatbemesting reageerde de wilg uitgesproken ongunstig door een volledig
stagneren van de hoogtegroei, waarbij typische gebreksverschijnselen sterk in de
richting van kopergebrek wezen. Deze verschijnselen en het feit, dat zij na fosfaatbemesting optreden zijn identiek met die bij populier met kopergebrek.
Algemeen
Adviezen

a a n d e p r a k t ij k

Het verstrekken van adviezen door het hoofd van de afdeling aan particulieren
werd in nauwe samenwerking met het Staatsbosbeheer uitgevoerd. Het geven van
voorlichting aan deskundige bosbouwinstanties (Staatsbosbeheer, Nederlandsche
Heidemaatschappij) nam veel tijd, maar kon in de meeste gevallen gecombineerd
worden met werk voor de onderzoekprojecten.
Een aantal excursies en vergaderingen werd door het afdelingshoofd georganiseerd en/of bijgewoond.
4. AFDELING SELECTIE EN VEREDELING
Naaldhout
L ar ik s
Uit de collectie plusbomen van Japanse lariks, die als geënte klonen in een
proefveld van de Stichting Verbetering Houtopstanden aanwezig is, werd een
selectie gemaakt. Deze geselecteerde klonen werden opnieuw geënt ter nadere
bestudering.
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Van de herkomsten van originele Japanse lariks door dr. W. Langner te
Schmalenbeck ter beschikking gesteld, zullen zestien in een proefveld op „De
Dorschkamp" worden uitgeplant. De veertien herkomsten van Europese lariks,
ontvangen van dr. Schober, Hann.Münden bestemd voor een internationale proef,
zullen op De Slangenburg worden uitgeplant, in samenwerking met het Staatsbosbeheer.
Pinus
Een proefveld ter vergelijking van zeven zaaisels van plusdennen met de vegetatieve vermeerdering van de respectievelijke moederbomen werd aangelegd op de
kwekerij „De Dorschkamp".
Douglas
Van de acht jaar oude bomen van de gecontroleerde kruising van de nummers
5202 X 5205, die zeer gelijkvormig zijn wat habitus en groei betreft, werden
dertig uitgekozen om geënt te worden.
Deze enten zullen vergeleken worden met die van de beste plusbomen die door
de Stichting Verbetering Houtopstanden werden geselecteerd uit de beste herkomsten in Nederland.
Oculaties en entingen werden gemaakt van een douglaskloon, met het doel door
vergelijking te kunnen concluderen welke methode van vegetatieve vermeerdering
te prefereren is voor vergelijking van de kwaliteit van geselecteerde bomen. Bij
sommige uit enten vermeerderde bomen werd waargenomen dat deze lange tijd
een takvorm behouden, terwijl er aanwijzingen zijn dat dit bij oculaties niet het
geval is.
Fenologische waarnemingen aan douglasklonen leverden als resultaat dat binnen
de kloon een volkomen uniformiteit bestaat wat betreft de uitloopstadia van de
individuen. Ook de individuen van een kloon van verschillende leeftijden lopen
uniform uit. De methodiek van de fenologische waarnemingen is betrouwbaar.
Een proefveld van de beste Nederlandse douglasherkomsten werd voorbereid in
samenwerking met de Stichting Verbetering Houtopstanden en het Staatsbosbeheer.
De herkomsten werden in het voorjaar gezaaid en kwamen goed op. Daar van
individuele bomen uit iedere herkomst de zaaisels afzonderlijk werden uitgezaaid,
is een controle op de genetische kwaliteit van deze bomen mogelijk. Daardoor is
dit materiaal, dat in eerste instantie informaties zal leveren omtrent de kwaliteit
van de herkomsten tevens van uitzonderlijk belang voor verdere veredeling van de
douglas in Nederland.
Loofhout
Populier
De resultaten van de kruisingen in het voorjaar waren gering. Van de kruisingen
binnen de Aigeirosgroep slaagde slechts 28 %. Ook in Duitsland en België waren
de resultaten slecht.
Van vier uit België ontvangen Populus deltoides bomen behorende tot een Fl
werden kruisingen gemaakt met het doel de roestgevoeligheid van het materiaal
aan de nakomelingschap te controleren.
Met dit materiaal en twee goedgroeiende Populus nigra uit Nederland werden
twee kruisingen gemaakt. Bovendien werden nog zes kruisingen gemaakt van
Populus nigra X Populus nigra uit Nederland.
Van zestien kruisingen van Populus canescens X P. canescens uit Nederland,
geselecteerd in 1958 en 1959, werden geen resultaten verkregen.
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Dezelfde P. canescens moederbomen gekruist met Populus tremula (Poolse herkomst) gaf wel resultaat. De zaaisels hieruit ontstaan bleken zeer homogeen te zijn
en lagen wat betreft de algemene kenmerken tussen P. canescens en P. tremula in.
Ter controle werden uit wortelbroed vermeerderde juveniele vormen van de
ouderbomen tussen de zaaisels geplant. De hybriden zijn typische intermediaire
bastaarden van de beide populierensoorten. Indien P. canescens een hybride was
van P. alba en P. tremula zouden in de zaaisels duidelijke espen en duidelijke
grauwe abelen opgetreden moeten zijn.
Daar dit niet het geval was zou hieruit de conclusie te trekken zijn dat Populus
canescens een zuiver soort is.
De resultaten van het bracteeënonderzoek staan hier niet afwijzend tegenover.
De mogelijkheid dat in de natuur hybriden ontstaan uit kruisingen van alba X
tremula is niet uitgesloten. De kunstmatige kruisingen hebben uitgewezen, dat men
dan canescensachtige bomen kan krijgen.
Indien men deze weer met tremula kruist, krijgt men daaruit hybriden en
tremula's.
Indien de canescens echter een zuiver soort zou zijn, dan dient men scherp te
selecteren bij het uitzoeken van het oudermateriaal om te voorkomen dat men als
canescens ouder een hybride neemt.
Een nauwkeurige studie van het materiaal van Populus alba, Populus canescens
en de hybriden van Populus alba X Populus tremula, waarbij de botanische kenmerken nauwkeurig beschreven worden, is ons inziens noodzakelijk. Immers, wanneer de Populus canescens, waaronder zich exemplaren bevinden, die in groei niet
voor de Aigeiros populieren onderdoen, een zuivere soort is, dan is selectie en
veredeling alleen van waarde binnen deze soort.
Is echter de snelgroeiende „canescens" een hybride en zou zijn groeikwaliteit
aan heterosis te danken zijn, dan zal de selectie en veredeling in de richting van
kruisingen van Populus alba en Populus tremula gezocht dienen te worden.
Inventarisatie van de Leuce populieren
De inventarisatie van Poolse herkomsten van Populus tremula werd beëindigd.
Populus canescens werd verder geïnventariseerd, waarbij bleek dat waardevol
materiaal in de noordelijke delen van de provincie Groningen voorkomt.
Deze wind- en zoutresistente boom is daar voor schermbeplanting van de boerderijen in de vlakke polders tegen de waddenkust van oudsher aangeplant.
Bij Eisden in Zuid-Limburg, waar de Populus canescens in de natuurreservaten
voorkomt werd een laanbeplanting aangetroffen die veertig jaar geleden geplant is
uit materiaal afkomstig uit Groningen; wel een bewijs hoe de waardering van de
canescens door de boeren uit Groningen doorgedrongen was in Zuid-Limburg.
Een belangrijk gebied van voorkomen van „natuurlijke" canescens dient nog
geëxploreerd te worden. Dit ligt in de binnenduinen tussen Den Haag en Bergen.
Inventarisatie van Aigeiros populieren
Materiaal van deze klonen werd verzameld door de Stichting Verbetering Houtopstanden in samenwerking met het Bosbouwproefstation.
Het is thans als stekken aanwezig bij de Stichting Verbetering Houtopstanden
en het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
Een nadere botanische identificatie zal in de volgende jaren door het Instituut
voor Bosbouwkundig Onderzoek worden uitgevoerd.
Van de soort Populus nigra L. werden zestig bomen beschreven. De vormenrijkdom van dit materiaal is zeer groot. Bomen die op vijftien- tot twintigjarige
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leeftijd een gemiddelde diameteraanwas van 2-3 cm per jaar vertonen, zijn niet
zeldzaam. Vele zijn zeer gezond en dicht van kroon en kunnen op uiteenlopende
bodemtypen goed groeien. De mogelijkheid dat in deze collectie bomen aanwezig
zijn die als cultuurboom voortreffelijke eigenschappen bezitten is niet uitgesloten.
Dit is ook de mening van A. P. R. C. van der Borch van Verwolde in zijn Verhandeling over de Nederlandse woudbomen, Amsterdam 1826 (citaat Houtzagers
blz. 94 van zijn boek „Het Geslacht Populus", Proefschrift Wageningen 6 januari
1937).
5. AFDELING PATHOLOGIE EN RESISTENTIEONDERZOEK
Rhabdocline Pseudotsuga
In het begin van mei werden in Kootwijk naalden van douglas verzameld met
rijpe apotheciën van de zwam. De ascosporen werden op de gebruikelijke wijze
opgevangen op moutagarplaten ter verkrijging van reincultures. Kieming van de
ascosporen bleef uit. Het onderzoek zal voortgezet worden met een uit Canada
afkomstige methode waarbij anders geconditioneerde agarplaten worden gebruikt.
Resistentie van Pinus strobus tegen roest (Cronartium ribicola)
Door de student-gastmedewerker P. Gruys werd een uitvoerige anatomische studie gemaakt van het materiaal van Pinus strobus in de toetsproef van de kwekerij
„De Dorschkamp". Deze had in het bijzonder betrekking op de uitbreiding van
het mycelium in de naalden en de overgang naar de bast. Dit gebeurde speciaal
met het oog op eventuele individuele verschillen in de reactie van de waardplant.
De uitbreiding van het mycelium in naalden van bomen waar de zwam de bast
nog niet had bereikt, bleek gelijk te zijn aan de groei van de hyfen in naalden
van vatbare dennen. Bovendien werden in de bast van weinig aangetaste bomen
geen barrières tegen de uitbreiding van het mycelium gevonden.
Sommige, voornamelijk de weinig aangetaste bomen vertonen de eigenschap het
grootste gedeelte van de overjarige naalden af te werpen; hierdoor ontsnappen zij
in belangrijke mate aan takinfectie ; echter niet volledig.
Rhizina undulata
Naast oriënterend onderzoek over de biologie van de schimmel door middel van
potproeven werd begonnen aan een intensiever veldwerk.
Door de medewerking van het Staatsbosbeheer werd een overzicht verkregen van
de terreinen, die in 1959 door bosbrand werden verwoest. Na zorgvuldige selectie
werd hieruit een twintigtal objecten gekozen voorkomende op uiteenlopende
bodemtypen. De keuze werd bovendien zo gemaakt, dat zowel terreinen van verbrand naaldhout, als terreinen met verbrand loofhout, verbrande heide of vliegdennen in het onderzoek konden worden betrokken.
Het ligt in de bedoeling deze terreinen in de komende jaren regelmatig te gaan
bezoeken en gegevens te verzamelen over:
1. het voorkomen van de schimmel;
2. het optreden van eventuele sterfte in de jonge beplanting ;
3. het vervolgen van de mycoflora ter plaatse.
Pomes annosus
In samenwerking met de afdeling „Groeiplaatsonderzoek en Teelt van naaldhout" zal een reeks veldproeven in de houtvesterij „Breda" worden opgezet. Onder
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andere ligt het in de bedoeling de methode van stobbebehandeling te beproeven.
De veroorzaker van schorsbrand bij lariks en douglas (Phacidiella conijerarum
Hahn).
Inoculaties met een reincultuur van Phacidiella coniferarum Hahn, verkregen uit
ascosporen van apotheciën van groveden, op Japanse lariks hebben de identiteit van
deze perfecte vorm met Phomopsis pseudotsugae Wilson, ook wat de pathogeniteit
betreft, bewezen.
Diversen
1. M i c r o f u n g i

van

Pinus

Mycologisch onderzoek werd verricht over microfungi van Pinus sylvestris,
P. nigra var. austriaca en P. nigra var. corsicana. Zowel parasitaire als saprofytische
soorten werden onderzocht. Veel aandacht werd besteed aan de organismen, die op
dood substraat leven (stammen, takken, naalden, kegels) en bijdragen tot de afbraak van dit organisch materiaal. In totaal werden 62 Ascomyceten en conidienvormen gevonden en beschreven. De meeste werden in reincultuur gebracht en in
enkele gevallen kon op deze wijze het verband worden gelegd met een tot nu toe
onbekende imperfecte vorm.
Gedurende de vertering van het strooisel kon een drietal stadia worden onderscheiden namelijk
1. Sclerophoma-stadium ;
2. Desmazierella-stadium ;
3. Trichoderma-stadium.
De resultaten van dit werk worden gepubliceerd.
Tijdens het onderzoek over de fungi van het Pinusstrooisel werd uit een kegel
van groveden een Ascomyceet geïsoleerd, welke in reincultuur een karakteristiek
oranje geel pigment vormt. Dit pigment vertoont een antagonistische werking ten
opzichte van enkele schimmels, zoals onder andere Fomes annosus en Verticillium.
Deze interessante stof is in studie genomen door het Organisch Chemisch Instituut
T N O te Utrecht (directeur prof. dr. G. J. M. van der Kerk).
2. De isolaties uit afstervende takken van douglasspar werden gedetermineerd.
Phacidiella coniferarum kon niet met zekerheid worden aangetoond; wel werd
geïsoleerd Fusicoccum spp., Pezicula livida en Sclerophoma pityophila. De betekenis van Fusicoccum spp. voor de douglasspar is onbekend ; de andere schimmels
zijn secundaire organismen.
3. Een schimmel welke door de Plantenziektenkundige Dienst werd gekweekt uit
de vruchten van de tamme kastanje werd geidentificeerd als Sclerotinia pseudotuberosa. Deze schimmel is wel bekend uit Italië als de veroorzaker van „nerume
délia castagne".
4. Het Government Forest Experiment Station Tokyo (Japan) zond een parasiet
van P. alba X P- Sieboldii ter identificatie. Deze bleek identiek met Neofabraea
populi Thompson (behoort echter beter in het genus Pezicula Tul.). Voorzover
bekend komt de schimmel nog niet voor in Europa, maar is wel bekend uit Canada.
5. Afsterven van esdoorns
Een onderzoek werd ingesteld naar een afsterven van esdoorns op de kwekerij
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„De Drakenburg" te Baarn. Hierbij bleek, dat geen sprake is van een parasitaire
oorzaak. Het verschijnsel komt alleen voor in esdoorn nr. 16 en de conclusie lijkt
gewettigd, dat de oorzaak moet worden gezocht in een minder goede combinatie
tussen ent en onderstam.
IEPENONDERZOEK (IEPENCOMITE)
Richting en resultaat van het veredelingswerk is gefundeerd op twee motieven.
Men kan een lange lijn van opbouw onderscheiden en een korte. De lange werd
gefundeerd op materiaal van beperkte omvang uit 1930, waaruit tot heden een
ontwikkeling te volgen is. De korte lijn is die van de resultaten van een jaar,
waarvan aan het eind van het jaar, wanneer de resultaten van de inoculaties bekend
zijn, gebruik gemaakt wordt voor het ontwerpen van de plannen voor het volgende
jaar.
Bij de gestadige uitbreiding van het genenmateriaal, ontstaan door uitwisseling
met buitenlanders en door het materiaal dat op buitenlandse reizen zelf ingezameld
en medegenomen werd, worden dus telkens opnieuw elementen toegevoegd en ingevoerd in de bestaande grote lijn van materiaal, waarover veel bekend is.
Daardoor komen in de loop van elk jaar, en vooral na de controle van de inoculaties in de herfst, weer enkele bomen of groepen van zaailingen naar voren, die
in een of ander opzicht uitblinken, hetzij door goede vorm, hetzij door hoge resistentie tegen ziekten, hetzij door andere kwaliteiten.
Twee vragen treden op de voorgrond, namelijk welke planten nogmaals voor
kruisingsdoeleinden vegetatief vermeerderd en opgekweekt dienen te worden, en
welke dienen te worden vernietigd.
Wanneer bijvoorbeeld goede typen voorkomen in een kruising waarvan maar
weinig materiaal aanwezig was, dient deze in het volgende jaar op grote schaal
aangemaakt te worden. De kans dat daardoor een voor de praktijk goede kloon
wordt verkregen is dan belangrijk vergroot. Een zo'n veelbelovende kruising brengt
echter direct een uitbouw van het kruisingsschema met zich mee, omdat men de
kans dient te benutten een aantal verwante proefkruisingen te maken, bijvoorbeeld
de reciproke kruising en kruisingen waarbij een of beide ouders vervangen worden
door bomen, verkregen uit dezelfde kruising of verwant daaraan.
Op deze wijze werkend krijgt men allengs resultaten betreffende de kwaliteit
van de gebruikte ouderbomen wat betreft hun belangrijkste genetische eigenschappen. Het is deze karakteristiek, die het mogelijk maakt om het kruisingsschema meer geleid en vereenvoudigd te maken. Want tenslotte kan men de kans
op het verkrijgen van enkele goede klonen hiermede zeer groot maken.
Wanneer wij thans de gang van de selectie over de afgelopen dertig jaar bekijken, kunnen wij constateren dat uitgegaan werd van een beperkte hoeveelheid
ouderbomen, terwijl door aanvulling, vooral na 1950 het genenmateriaal zich zeer
sterk verbreed heeft. In de laatste jaren begint de bovenomschreven vernauwing
van het materiaal zich af te tekenen die echter nog niet in zijn geheel overzien kan
worden.
In dit verband is het van bijzonder belang dat gebleken is, dat Ulmus wallichiana, wat de resistentie betreft, bijzondere perspectieven biedt. De beperktheid van
de vormenrijkdom waarover het Iepencomité beschikt en het feit dat in het oorspronkelijk gebied van de Himalaya een grote vormenrijkdom aanwezig is, maakt
het verzamelen van nieuw materiaal in dit gebied dringend noodzakelijk.
Dit impliceert dat hieruit opnieuw een grote kruisingsactiviteit zal volgen, welke
weer jaren werk met zich zal brengen.
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Naast dit perspectief staan echter de resultaten die reeds zijn verkregen en die
zullen resulteren in een aantal nieuwe goed bruikbare klonen in de naaste toekomst.
De eigenschappen waarop het veredelingswerk van de iep zich richt zijn vanaf
het begin van de selectie duidelijk geweest. Het is logisch dat het accent in de
loop der jaren werd verlegd van resistentie tegen de iepeziekte, resistentie tegen
het vuur, naar eigenschappen zoals groeisnelheid, vorm, wind- en vorstresistentie.
In 1959 werd de methode van inoculatie bij de toetsing op resistentie verder
ontwikkeld. Wat het uitgangsmateriaal van de schimmel betreft werden geen aanwijzingen gevonden van het bestaan van stammen met een nieuwe veel hogere
virulentie.
Een groot aantal enten werd verkregen van nieuwe importen. Bij reeds vermeerderde geïmporteerde planten werden zeer vatbare gevonden, zoals een uit de
USA en een uit Zweden en in het geval van iepen uit Duitse „Auewaldungen"
waar de aldaar als resistent beschouwde bomen blijkbaar slechts aan de infectie
ontsnapt zijn. Daarnaast staan gevallen van meer of minder resistente klonen die
afkomstig waren uit Oxford en Istanbul.
De 'Commelin' iep heeft bij de vergelijkende toetsing in dit jaar, na het teleurstellende resultaat in 1958, gunstig gereageerd. Met de uitgifte zal nog moeten
worden gewacht op de uitkomsten in I960.
7. RATIONALISATIEONDERZOEK (CORB)
Deze afdeling moet in feite binnen het kader van het proefstation nog worden
gerealiseerd. Pas in I960 zal een eerste middelbare kracht worden aangesteld. Als
voorloper van deze afdeling werd onder leiding van prof. dr. J. F. Kools in
samenwerking met de Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsbosbeheer
reeds belangrijk werk verricht dat geleid heeft tot publikatie van de minutentabellen voor vellingswerkzaamheden voor groveden.
Dank zij de medewerking van prof. Kools is het mogelijk geweest dat de werkzaamheden onder auspiciën van de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw
intensief konden worden voortgezet. Hiermede zijn twee academici aan de afdeling
Busexploitatie van de Landbouwhogeschool belast.
Voor het invoeren van gemeten tarieven voor groveden was het noodzakelijk
het beheer instructies te geven en de arbeiders voor te lichten. Uit dit contact
tussen praktijk en onderzoek is gebleken dat een aanvullend onderzoek noodzakelijk was. Dit was het geval bij de uitvoering van het werk volgens verschillende
schilkwaliteiten. Ook werd aandacht besteed aan de problemen die voortkomen
uit de kortere werktijd in de winter.
Een onderzoek werd ingesteld naar de oorzaken die afwijkingen van de minutentabel van januari 1959 tot gevolg kunnen hebben, zoals betakking, lengte en
snoeikwaliteit. Het arbeidsfysiologisch onderzoek was gericht op vergelijking van
het energieverbruik bij het vellen van zwaar hout en licht hout ; hierbij was tevens
inbegrepen het schillen van het hout met een zware en lichte schilschop. Dit
onderzoek werd verricht door de Landbouwhogeschool (Laboratorium Fysiologie
der Dieren en de afdeling Busexploitatie) met medewerking van het Staatsbosbeheer onder auspiciën van de CORB.
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V. BIJLAGEN
1. SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

(per 31 december 1959)
Bestuur
IR. F.W. MALSCH, dievan1 oktober 1949tot 21augustus 1959 voorzitter vanhet bestuur is geweest, is als zodanig afgetreden in verband met zijn pensionering als directeur
van het Staatsbosbeheer.
Tot lid vanhet bestuur werd in zijn plaats benoemd ir. H. W. SCHENKENBERG VAN
MIEROP, diedoor hetbestuur tot voorzitter werd gekozen.
Op voorstel vanhetbestuur werden drie adviserende leden door de Minister vanLandbouw en Visserij benoemd.
De samenstelling van hetbestuur was duseind 1959:
IR. H. W . SCHENKENBERG VAN MIEROP, Utrecht, voorzitter

(vertegenwoordiger Minister vanLandbouw en Visserij)
H. KIKKERT, Zeist, ondervoorzitter
\
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\
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IR. H. J.A. HENDRIK*, Arnhem, lid
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D R . J. F. VAN OOSTEN SLINGELAND, De Steeg, lid )
PROF. DR.J. H. BECKING, Wageningen

\

PROF. DR.G. HF.LLINGA, Wageningen
PROF. DR. J. F. KOOLS, Wageningen

\ adviserende leden
I

De secretaris vande Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O woont op
uitnodiging de vergaderingen vanhetbestuurbij.
Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw
DR. H. VAN VLOTEN, Wageningen, voorzitter
MR. J. W . BAX, Arnhem
JHR. MR.W .H. DE BEAUFORT, Doorn
H. R. BARON VAN HEECKEREN VAN KELL, Ruurlo

P. DAMMING, Utrecht

1 , ,
,.
leden-vertegenwoordigers
J

werkgeversorganisatie

\

B. DOOLAARD, Oosterbeek
J leden-vertegenwoordigers werknemersorganisaties
J. Ros, Assen
)
IR. E.H.P. JUTA, Utrecht (Staatsbosbeheer)
\
PROF. DR.J. F. KOOLS, Wageningen
adviserende leden
(afd. Bosexploitatie Landbouwhogeschool)
(
IR. P. H. M. TROMP, Arnhem (Ned. Heidemij)
)
MR. S.J. HALBERTSMA, 's-Gravenhage, waarnemer Bosschap
IR. A.G. GERRITSEN, Wageningen, fungerend secretaris
Iepencomité
IR. F.W . MALSCH werd alsvoorzitter vervangen door PROF. DR.G. HELLINGA.
Samenstelling eind 1959
PROF. DR.G. HELLINGA, Instituut voor Bosbouwk. Onderzoek, afd. Houtteelt, voorzitter
F. G. BREMAN, Hoofd Amsterdamse Plantsoenendienst
IR. F. W. BURGER, Staatsbosbeheer

DR. J. G.TENHOUTEN, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
IR. E. C. JANSEN, Stichting Verbetering Houtopstanden
PROF. DR.L. C. P. KERLING, Phytopathologisch Laboratorium „ W .C. Scholten"
PROF. DR.A.J. P. OORT, Laboratorium voor Phytopathologie
PROF. DR.C. L. RÜMKE, Genetisch Instituut vande Universiteit Utrecht
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DR. P. M. L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst
PROF. DR. J O H . WESTERDIJK, Baarn

PROF. DR.J. DE WILDE, Laboratorium voor Entomologie
D R . H. VAN VLOTEN, secretaris

Contactcommissie
DR. H. VAN VLOTEN, voorzitter
D R . IR. J. VAN SOEST, secretaris

De commissie bestaat uit de directeuren of hun vertegenwoordigers van de drie afdelingen
(Houtmeetkunde, Houtteelt en Busexploitatie) van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek, het Houtinstituut TNO, het Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur, de Plantenziektenkundige Dienst en de Stichting voor Bodemkartering.
De samenstelling wisselt naar behoefte.
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(per 31 december 1959)
Directeur: D R .H. VAN VLOTEN

Afdeling Groeionderzoek en Economische Vraagstukken
D R . J. VAN SOEST (hoofd)

F. TIF.MENS (technisch ambtenaar le kl.)
E. J. D I K , (adj. techn. ambt.)

,

Afdeling Groeiplaatsonderzoek en Teelt van Naaldhout
IR. C. P. VAN GOOR (hoofd)

J. C. ROERSCH (techn. ambt. Ie kl.)
K. JAGER (assistent)

M E J . M. DE W I T (laboratorium assistente)
M E J . H. MEZACH (adj. analiste)

Afdeling Teelt van Populier en ander Loofhout
IR. H. A. VAN DER MEIDEN (hoofd)
H. W . KOLSTER (assistent)

Afdeling Selectie en Veredeling
IR. J. F. WOLTERSON (hoofd)
A. VAN W I J K (tuinbaas)
J. G. GEURTSEN (tuinbaas)
H. VAN HOLLAND (tuinman)
A. J. RIKKEN (vakman)

H. J. Bos (arbeider)
F. T H . J. HOKSBERGEN (arbeider)
W. F. WESTLAND (arbeider)

Afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek
DR. H. VAN VLOTEN (hoofd)

J. GREMMEN (techn. ambt. Ie kl.)
lepenonderzoek
IR. H. M. HEYBROEK (hoofd),

gedetacheerd bij Phytopathologisch Laboratorium W. 0. Schölten, Baarn
A. M. VANDENMAAGDENBERG (assistent A ) , idem
Rationalisatieonderzoek
IR. A. G. GERRITSEN (hoofd; Landbouwhogeschool)
IR. M. M. G. R. BOL (wet. ambtenaar; Landbouwhogeschool)
J. G. A. LA BASTIDE (techn. ambt.; Tendeloo-fonds)
A. H. SCHAAFSMA (techn. ass.; a.o. Bosbouwproefstation)
M E J . G. M. PAUK (schrijver A; a.o. Bosbouwproefstation)
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Administratie
M E J . C. GREGOOR (chef administratie)
M E J . G. H. JANSEN (secretaresse/bibliothecaresse)
M E J . G. J. TIMMER (schrijver A)

Werkplaatsen
G. VAN LAAR (glasblazer/instrumentmaker)

J. B. W. W E G (houtbewerking/conciërge)
J. W. VAN NIEUWENHUIJSEN (vakarbeider)

Schoonhouden gebouwen
M E J . H. JANSSEN (werkster)
M E J . C. J. R U T J E S (werkster)

3, PERSONALIA
DR. H. VAN VLOTEN had een conferentie met de voorzitter van de IUFRO in Engeland
van 10 tot 12 april. Als ondervoorzitter van de IUFRO woonde hij de jaarlijkse bijeenkomst
van het bestuur bij.Deze vond plaats van 19 tot 30 juli te Warschau, waarbij ook excursies
gemaakt werden, o.a. naar een van de laatste oerwouden in Europa te Bialowieza.
Ter voorbereiding van de regeling van de rechtspositie der Internationale Populieren
Commissie in het kader van de FAO nam DR.VAN VLOTEN deel aan besprekingen te
Genève van 11 tot 13 juni. Als lid van het Permanent Executive Committee van de IPC
en voorzitter van een van de werkgroepen woonde hij de bijeenkomsten te Rome van 23—
26 september bij. Deze werden gevolgd door de bijeenkomsten van de commissie zelf, die
plaats vonden te Venetië en Turijn met bijbehorende excursies van 26 september tot 8
oktober. Op uitnodiging van het organiserende comité trad DR. VAN VLOTEN op als voorzitter van de Section Forest Botany van het negende Internationale Botanische Congres te
Montreal van 19 tot 29 augustus.
De heer J. GREMMEN maakte een studiereis naar Wales en Zuid-Engeland om zich op
de hoogte te stellen van de ontwikkeling van het onderzoek inzake het wortelrot door
Fomes annosus van 10 tot 19mei.
IR. H. M. HEYBROEK nam deel aan de zomerexcursie van de Ned. Dendrologische Vereniging in Dortmund op 26 en 27 juni.
Op verzoek van en in samenwerking met de Nederlandsche Heidemaatschappij maakte
IR. C. P. VAN GOOR een reis naar Schotland ter bestudering van onderzoek en praktijk van
veenbebossingen, van 21 mei tot 3 juni.
DR. J. VAN SOEST nam deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van de sectie Ertragskunde
van het Verband Deutscher Forstlicher Versuchsanstalten te Landau met daarop volgende
excursies van 3 tot 8mei.
In augustus bracht IR. J. F. WOLTERSON samen met IR. J. T. M. BROEKHUIZEN van de
afdeling Houtteelt van de Landbouwhogeschool een bezoek aan het populiereninstituut
te Geeraardsbergen.
In oktober namen IR.J. F. WOLTERSON en DR.J. VANSOEST deel aan een bijeenkomst
van medewerkers aan een internationale proef van Europese lariksherkomsten te Hann.Münden. Het doel hiervan was een plan te ontwerpen voor de opzet dat internationaal
goedgekeurd werd. Hierbij bood zich een gelegenheid voor de heer J. GREMMEN om het
Instituut van professor Zycha te bezoeken om enige problemen van populierenziekten en
Fomes annosus en het zgn. "Kiefernsterben" te bespreken.
IR. H. A. VAN DER MEIDEN maakte van 25 oktober tot en met 5 november een studiereis
naar Italië, waarbij hij het populiereninstituut te Casale Monferrato, het nieuwe Instituto
Nazionale per Piante da Legno te Turijn en het Centro di Sperimentazione Agricola e
Forestale te Rome bezocht.
De Nederlandsche Heidemaatschappij benoemde IR. H. A. VAN DER MEIDEN in een commissie voor haar populierenproefvelden.
Gastmedewerkers
DR. G. SISSINGH, houtvester bij het Staatsbosbeheer, zette het onderzoek van de douglas
voort.
DRS. P. TERPSTRA, medewerker van het IPO werd tijdelijk te werk gesteld bij hetBosbouwproefstation.
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De heer H. H O L ,assistent A van het Staatsbosbeheer, werd belast met werkzaamheden
aan de afdeling Groeiplaatsonderzoek en Teelt van naaldhout.
De regeling met het Staatsbosbeheer, waarbij bosbouwkundig ambtenaren voor een periode
van drie maanden bij het Bosbouwproefstation worden te werk gesteld, werd gecontinueerd.
Buitenlandse bezoeken aan het Bosbouwproefstation
D R . P. BURNBEL,
PROF. DR. P. CHAMPAGNAT,
PROF. T H . W. DWIGHT,

A. LEONARD!,
J. NEGROTTI,
A. NYYSSÖNEN,
B. OHNESORGE,
E. E. RAGONESE,
M. B. RAIZADA,
D R . E. RENNERFELT,
D R . S. D. RICHARDSON,
PROF. DR. A. J. RIKER,
D R . E. RÖHRIG,
D R . E.

SAUER,

IR.V.M. STEENACKERS,
O. R. TEWARI,
J. S. P. YADAV,

Institut für Waldbau-Technik, Hann-Münden, Duitsland
Institut de Botanique et Botanique Appliquée de l'Université,
Clermont-Ferrand, Frankrijk
Toronto, Canada
Argentinië
Argentinië
University of Helsinki, Finland
Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt, Abt. B., Göttingen,
Duitsland
Argentinië
Forest Research Institute, Dehra Dun (India)
Statens Skogsforskningsinstitut, Stockholm, Zweden
University of Aberdeen, Schotland
Madison, Wisconsin
Institut für Waldbau-Technik, Hann-Münden, Duitsland
Institut für Forstgenetik, Schmalenbeck bei Hamburg, Duitsland
Institut de Populiculture, Grammont, België
Suriname
Forest Research Institute, Dehra Dun (India)

Nederlandse bezoeken aan het proefstation
Een bijeenkomst werd georganiseerd van kaderleden van de sectie Bosbouw van de Algemene Inspectie Dienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Als onderdeel van de bedrijfskadercursus van de BPO werd een instructiedag gehouden
op het Bosbouwproefstation.
De Bond van Technisch Ambtenaren groep Staatsbosbeheer bracht met dames een bezoek
aan het Bosbouwproefstation om van de voortgang van het onderzoek kennis te nemen.

Publikaties van het Bosbouwproefstation te Wageningen
Korte Mededelingen
Prijs

Nr
1

H. VAN VLOTEN

2 Anonymus

De zorg voor goed zaad van groveden beschouwd
naar aanleiding van een herkomstproef (The care
for good seed of Scots pine, considered in connection with a provenance experiment)
Te vinden in: Ned. Boschb. Tijdschr. 21 (1), 1949
(1-5).
Verslag over het jaar 1948

1949 uitverkocht
1949

1949 uitverkocht

3

H. VAN VLOTEN

Het veredelingswerk begonnen
(Selection and breeding started)

4

J. VAN SOEST

5

J. VAN SOEST

Bosbouwkundig onderzoek in Denemarken
(Forestry research in Denmark)
1949 uitverkocht
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 21 (12),
1949, (357—373).
De „grote lijn" in het houtteeltkundig onderzoek
(The main aspects of the sylvicultural research work
at the Forest Research Station T.N.O., Wageningen) 1950 uitverkocht
Te vinden in : T.N.O. Nieuws 5 (47), 1950
(79—83).

6

J. VAN SOEST

Principiële vraagstukken bij proefperken:
1. Gewone randbomen
(Trees in the periphery of a stand)
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 22 (3), 1950
(73—76).

ƒ 0,70

1950 uitverkocht

7 Anonymus

Verslag over het jaar 1949

8

H. VAN VLOTEN

9

C. P. VAN GOOR

Zaaien in de bosbouw
(Sowing in forestry)
1950 uitverkocht
Te vinden in : Jaarboek Ned. Dendrologische Ver.
17, 1948/1949 (59—65).
De productiecapaciteit van de zandige bruine bosgronden
(The production capacity of sandy brown forest
soils)
1951 uitverkocht
Te vinden in : T.N.O. Nieuws 6 (3), 1951
(79—82).
Principiële vraagstukken bij proefperken :
2. Diktemetingen
(Stärkemessungen)
1951
ƒ0,50
Verslag over het jaar 1950
1951
ƒ0,50
Verslag over het jaar 1951
1952 uitverkocht
Wanneer groeien de bomen het hardst ?
(Wann wachsen die Bäume am schnellsten ?) . . 1952 uitverkocht
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 24 ( 7 / 8 ) ,
1952 (179—191).
De inhoudsbepaling van grovedennen-opstanden met
behulp van standaardkrommen (Le cubage des
peuplements de pins sylvestres avec le méthode des
tarifs)
1953
ƒ0,50
Groeiremmingen bij de Japanse lariks (Larix leptolepis) ten gevolge van kalkbemestingen
(Growth disturbances of the Japanese larch (Larix
leptolepis) caused by liming)
1953 uitverkocht
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 25 (3), 1953
(57—68).
Het inventarisatiewerk beëindigd (The inventory
finished)
1953
ƒ0,50

10

J. VAN SOEST

11 Anonymus
12 Anonymus
13

D. SCHANS en
J. VAN SOEST

14

A. STOFFELS

15

C. P. VAN GOOR

16

J. VAN SOEST

1950

ƒ0,60

Nr.

Prijs

17 Anonymus
18 A. STOFFELS en
J. VAN SOEST

Verslag over het jaar 1952
Principiële vraagstukken bij proefperken:
3. Hoogteregressie (Height regression) . . . .
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 25 ( 7 / 8 ) ,
1953 (190—199).

1953 uitverkocht
1953 uitverkocht

19 A. J. GRANDJEAN Opbrengstgegevens van de douglas in Nederland
en J. VAN SOEST (Yield data for Douglas fir in the Netherlands) 1953 uitverkocht
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 25 (9),
1953 (239—247).
20 J. VAN SOEST

21 Anonymus
22 H. VAN VLOTEN

Stormschade aan Douglas
(Storm damage to douglas fir)
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 26 ( 4 ) ,
1954 (89—99).
Verslag over het jaar 1953

24 Anonymus

1954 uitverkocht

Jeugdgroei van nakomelingschappen uit kruisingen
met Leuce-populieren, een generatieve toetsing van
daarbij gebruikte ouders (Juvenile development of
seedlings from crosses between poplars of the Leucegroup, a progeny test of their parent trees) . . . 1954 uitverkocht
Te vinden in : T.N.O. Nieuws 9 ( 6 ) , 1954 (195—
200).

23 C. P. VAN GOOR De bestrijding van bunt (Molinia coerulea) op kaalkapterreinen (Die chemische Bekämpfung vonMolinia coerulea auf Kahlschlagflächen)
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 26 (10),
1954 (269—270).

25 C. P. VAN GOOR

1954 uitverkocht

Verslag over het jaar 1954
Kaligebrek als oorzaak van gelepuntziekte van
groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den
(Pinus nigra var. corsicana)
(Potassium deficiency as a cause of yellow tip
disease in Scots pine (Pinus sylvestris) and Corsican pine (Pinus nigra var. corsicana)
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 28 (2), 1956
(21—31).

1954 uitverkocht

1955 uitverkocht

1956uitverkocht

26 Anonymus

Verslag over het jaar 1955

27 J. GREMMEN

Een blad- en twijgziekte van populieren veroorzaakt
door Venturia tremulae en Venturia populina
(Leaf- and twigdisease of poplar and aspen caused
by Venturia tremulae and Venturia populina) . . 1956uitverkocht
Te vinden in T. Pl.ziekten 62 (5), 1956 (236—
242).

28 H . A. VANDER
MEIDEN

1956

ƒ0,50

Snoei van populier, gebaseerd op kwaliteitseisen in
de houtindustrie

(Pruning of poplar according to demands of industry)
Te vinden i n : Ned. Boschb. Tijdschrift 29 ( 1 ) ,
1957 (1—7).

1957uitverkocht

29 H . M. HEYBROEK Elm breeding in the Netherlands
(Ulmenzüchtung in den Niederlanden)
(Amélioration de l'Orme aux Pays-Bas) . . . .

1957

30 Anonymus

1957uitverkocht

31 H. A. VAN DER
MEIDEN

Verslag over het jaar 1956
Reactie van populierenstek op fosfaat. (Een oriënterende proef)
(Reaction of poplar cuttings on phosphate (A preliminary experiment)
Te vinden in : Ned. Boschb. Tijdschr. 29 (10),
1957 (229—242).

ƒ0,50

1957 uitverkocht

Nr.
32

Prijs
H.

A.

VAN

DER

MEIDEN
33

C. P. VAN GOOR
en A. VAN LAAR

34 Anonymus
35

J. GREMMEN

36

J. GREMMEN

37

H. A.

VAN DER
MEIDEN en
H. VAN VLOTEN

38

J. VAN SOEST

39

J. VAN SOEST

40
41

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

42

H. A.

VAN DER
MEIDEN en
J. L. F. OVERBEEK

Kernhout bij populieren en zijn praktische betekenis
(Heartwood of poplar)
De aanleg van douglasopstanden
(Die Bestandesbegriindung der Douglasie) . . .
Te vinden in: Ned. Bosb. Tijdschr. 30 (3), 1958
(67—83).
Overzicht van de werkzaamheden in 1957 .
Een afsterven van Pinus-soorten in Nederland en
de vermoedelijke oorzaak
(A die-back of pine-species in the Netherlands and
its probable cause)
Te vinden in : Ned. Bosb. Tijdschr. 30 (7), 1958
(199—208).
Bijdrage tot de biologie van Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin (Dothichiza populea Sacc. et
Bri.) (Contribution to the biology of Cryptodiaporthe populea (Sacc.) Butin (Dothichiza populea
Sacc. et Bri.))
(Beitrag zur Biologie von Cryptodiaporthe populea
(Sacc.) Butin (Dothichiza populea Sacc. et Bri.))
Roest en schorsbrand als bedreiging van de teelt
van populier
(Rust and bark necrosis with dieback, a danger to
poplar culture)
(Rost und Rindenbrand eine Bedrohung für die
Kultur von Pappel)
Aspecten van bosbouweconomisch onderzoek
(Aspects of research in forest economics) .
Economische aspecten van de douglasteelt .
(Economic aspects of douglas fir culture)
Overzicht van de werkzaamheden in 1958 .
Het probleem van cultivar en kloon bij populier
(The problem of cultivar and clone with poplar)
(La question de cultivar et clone du peuplier) . .
Mogelijkheden in de keus van populiereplantsoen
(Planting material of poplar)
. . . .

1958

ƒ0,50

1958 uitverkocht

1958

ƒ!,-

1958 uitverkocht

1958

ƒ0,50

1958

ƒ0,50

1959
1959

ƒ0,50
ƒ0,50

1959

ƒ1,50

I960

ƒ0,50

1960

ƒ 0,50

1960

ƒ1,50

40 Anonymus

Overzicht van de werkzaamheden in 1959

BAND 1

Verslag Nr. 1, Ir. J. van Soest, Herkomstonderzoek van de groveden (Pinus sylvestris L.) in
Nederland (overdruk)
1952
ƒ2,50
Verslag Nr. 2, Ir. C. P. van Goor, Bewerking en
vruchtbaarheid van droge bosgronden (overdruk) 1952
ƒ 2,50
Verslag Nr. 1, Dr. J. Schelling, Stuifzandgronden 1955 uitverkocht
Verslag Nr. 1, Ir. J. van Soest, Verdrogingwerende maatregelen en middelen bij uitplanten
van douglas
1957
ƒ 1,50
Verslag Nr. 2, Ir. C. P. van Goor, P. Zonderwijk
en Dr. J. van der Drift, Chemische bestrijding van
enkele grassen en houtige gewassen in de bosbouw 1957 uitverkocht
Verslag Nr. 1, Dr. J. van Soest, Stem form and
volume of Japanese larch (Larix leptolepis Gord.)
in the Netherlands
1959
ƒ 10,—
Verslag Nr. 2, Ir. J. J. Westra, Een oriënterend
onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen
ir de bosbeplantingen in de Noordoostpolder . . 1959
ƒ2,50

Uitvoerige Verslagen

BAND 2
BAND 3

BAND 4

Druk : Fa Ponsen & Looljen, Wageninge

