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I. HET BOSBOUWPROEFSTATION „DE DORSCHKAMP" IN 1958
Zodra er is besloten, een nieuw bosbouwkundig onderzoek aan de orde te
stellen, breekt er voor de onderzoeker een tijdperk van intensieve voorbereiding
aan. Is deze periode eenmaal voorbij en loopt de proef onder de hoede van de
assistenten, dan kan de onderzoeker zich op nieuwe problemen werpen. Hierop
volgt dan weer een nieuw project dat aan de dagelijkse zorgen van nieuwe assistenten wordt toevertrouwd en zo groeit, met het voortgaan van het onderzoek, de
omvang van het werk en in harmonie daarmee ook het instituut.
In weerwil van de omstandigheid dat 1957 voor wat betreft de personeelsformatie een uitzondering vormt op deze gestage ontwikkeling, kon het onderzoek
zich toch nog niet onbelangrijk verbreden en verdiepen. Ook een interne reorganisatie, waarbij de taken van de verschillende afdelingen gedeeltelijk werden herverdeeld, heeft hiertoe bijgedragen. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat,
mede dank zij het streven van de onderzoekers, de efficiency der werkzaamheden
nog verder op te voeren, verscheidene nieuwe vraagstukken konden worden aangesneden. Dit geldt voor alle afdelingen van het proefstation, doch de nova dragen
een geheel verschillend karakter. Zo richtte de afdeling groeionderzoek voor het
eerst haar aandacht ook op economische vraagstukken. De proeven met chemische
onkruidbestrijding, tot dusverre beperkt tot kapvlakten en kwekerijen, werden
uitgebreid tot jonge, verwilderende beplantingen. Een nieuwe methode voor een
betere bepaling van het voor de bosbomen in de grond beschikbare fosfaat werd
ontwikkeld en zal thans worden getoetst. Voorts werd een begin gemaakt met een
nieuwe wijze van grondbewerkingsonderzoek alslnede met het bestuderen van
groeiplaatskundige aspecten van sterfte in de groveden.
Bij het populierenonderzoek werd voor het eerst ook aandacht geschonken aan
de economische perspectieven van populierenteelt op komklei, er werd voorts een
begin gemaakt met fenologische waarnemingen in bemestingsproefvelden en met
pathologische observaties in beplantingen. Voor het herkomstenonderzoek werd
nieuw buitenlands materiaal van lariks uitgezaaid, bij het veredelingswerk werd
een begin gemaakt met een systematische beoordeling en beschrijving van géniteurs, vooral van Leuce- en Aigeiros-populieren, terwijl ook het natuurlijke voorkomen van de trilpopulier in Nederland werd onderzocht. Aan de pathologische
afdeling werden proeven en waarnemingen gedaan met betrekking tot de roestziekte in populier, terwijl ook een experiment werd opgezet om douglas op roestgevoeligheid (voor Europese Melampsora-soorten) te toetsen. Voorts kon aan
deze afdeling worden vastgesteld dat in verscheidene gevallen waarin de praktijk
meent met Dothichiza te doen te hebben, niet deze zwam doch een andere oorzaak
voor het ziektebeeld verantwoordelijk moet worden gesteld. Het iepenonderzoek
tenslotte kon vlotter verlopen doordat dit jaar voor het eerst van potproeven gebruik kon worden gemaakt; ook werd de vererving van sommige eigenschappen
van de iep in studie genomen.
Ondanks dit vele nieuwe lag toch het zwaartepunt bij de lopende onderzoekingen, zoals het groeiplaatsonderzoek van de douglas dat met een groot aantal
nieuwe objecten werd uitgebreid om een beter inzicht te krijgen in de factoren die
de groei van deze boomsoort beheersen. Andere voorbeelden van voortgezette
onderzoekingen zijn die in de bemestingsproefvelden en in de cultivarproefvelden

van populieren. Ook moet in dit verband aan het groeionderzoek worden gedacht,
waarvan het tempo tegenwoordig wel heel wat hoger ligt dan in de tijd van
ADAM SCHWAPPACH. Toch zal het onderzoek nog lange tijd moeten worden
voortgezet aleer van alle voor de Nederlandse bosbouw belangrijke boomsoorten
inhouds- en opbrengsttabellen gereed zijn gekomen. En hoeveel jaren van moeizaam kruisingswerk, kwekerijzorg en resistentieonderzoek moeten er niet verstrijken aleer een nieuw veredelingsprodukt voor toepassing in de praktijk kan
worden vrijgegeven ? Dit zijn overigens slechts enige voorbeelden; in hoofdstuk
III zullen de lopende onderzoekingen meer gedetailleerd worden behandeld.
Intussen konden ook verscheidene onderzoekingen of althans onderdelen daarvan worden afgesloten, zoals blijkt uit hoofdstuk IV. De voor de praktijk belangrijke resultaten van de activiteiten in 1958 zijn samengevat in hoofdstuk II.
Voor grote betekenis was het besluit, het tot dusver onder leiding van PROF.DR.
J. F. KOOLS aan de Landbouwhogeschool verrichte onderzoek betreffende de
arbeidsrationalisatie in de bosbouw, bij het Bosbouwproefstation onder te brengen.
Daarmee omvat het proefstation thans de volgende afdelingen:
Groeionderzoek en economische vraagstukken
Groeiplaatsonderzoek en teelt van naaldhout
Teelt van populier en ander loofhout
Selectie en veredeling
Pathologie en resistentieonderzoek
Onderzoek rationalisatie
Iepenonderzoek.
Ten behoeve van de laatste beide afdelingen zijn er afzonderlijke commissies:
de Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouw, daartoe door het bestuur op
verzoek van het Bosschap ingesteld, en het Iepencomité. De samenstelling van
het bestuur en van deze commissies is in de bijlage opgenomen, evenals de personeelsformatie van het instituut.
Door plaatsgebrek in het oude gebouw was het noodzakelijk de in gebouw II
nog beschikbare ruimte produktief te maken door het bouwen van een kamer
voor het hoofd van de afdeling Teelt van populier en ander loofhout en van
twee assistenkamers alsmede van een donkere kamer. Hiermede werd binnen de
bestaande muren de grens van het mogelijke bereikt, zodat de nieuwe afdeling
Onderzoek arbeidsrationalisatie voorlopig nog op Hinkeloord gehuisvest zal
moeten blijven.
De inventaris werd uitgebreid met een schrijfmachine en een luchtrembalans,
terwijl een versleten rekenmachine door een moderner type werd vervangen.
Evenals in vorige jaren werd er een intensief contact met het buitenland onderhouden. Dit blijkt niet alleen uit de lange lijst van buitenlandse onderzoekers
(zie bijlage), doch ook uit de reizen van de directeur en enkele medewerkers
naar het buitenland. Bijzonderheden hierover zijn opgenomen in de bijlage onder
het hoofd Personalia, waaronder tevens ook de belangrijkste binnenlandse contacten zijn vermeld.

II. RESULTATEN VAN PRAKTISCH BELANG OF MET PRAKTISCHE
PERSPECTIEVEN
1. Nieuwe inhoudstabellen voor de houtsoorten Amerikaanse eik, Corsicaanse
den en Oostenrijkse den zijn gereedgekomen.
2. Opbrengsttabellen voor Japanse lariks en douglas in nieuwe vorm, volgens
internationale regels van absolute bonitering, kwamen eveneens gereed.
3. Bij het uitplanten van Pinussoorten blijken de meeste rationele werkmethoden
en gereedschappen tot dusver geen nadelige invloed te hebben op het aanslaan van de planten.
4. Wel blijkt het aanslaan afhankelijk te zijn van de grondbewerking en tot
op zekere hoogte ook van de persoon die plant.
5. Bij het herkomstenonderzoek is de aanwijzing verkregen dat op tweemaal
bewerkte grond (waardoor een betere huishouding van de voedingsstoffen
wordt verkregen) de groei van groveden beter is en de gevolgen van het
denneschot daardoor minder zijn.
6. Door kalibemesting wordt de douglas minder gevoelig voor verdroging in
de winter.
7. Bij het gebruik van vulhout tussen de douglas hebben de niet stikstofbindende
soorten een ongunstige werking door de wortelconcurrentie.
8. Het gebruik van tweejarig douglasplantsoen heeft in de bemestingsproefvelden steeds tot slechtere resultaten geleid dan het gebruik van driejarige
planten.
9. Voor het verkrijgen van een goede bodembedekking door blauwe lupinen
(in het jaar na het zaaien) is behalve fosfaat- en kalibemesting ook een
kalkbemesting gewenst, wanneer de pH H 2 0 lager dan 4,9 is.
10. De stikstofbemesting van nog niet gesloten fijnsparculturen met stikstofgebrek dient tenminste elke twee jaar of zo mogelijk jaarlijks herhaald te
worden tot sluiting is verkregen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de
fosfaat- en kalivoorziening in orde is.
11. Het gebruik van ureum als stikstofmeststof voor bladapplicatie heeft voor
de naaldhoutcultuur weinig of geen betekenis.
12. Een betere extractiemethode voor de bepaling van fosfaat in bosgronden
blijkt mogelijk te zijn. De waarde van de totaal-fosfaatbepaling is niet geheel bevredigend als indicator van de bemestingsbehoefte.

13. Metingen en wortelonderzoek in bemestingsproefvelden van populier bevestigden volledig de in 1956 in kistjesproeven gevonden zeer frappante invloed van slakkenmeel op de wortelontwikkeling. Plantgatbemesting op
gronden met een P-totaal lager dan 30 is beslissend voor aanslaan van populierenbeplanting. N-bemesting is zinloos zolang geen voldoende wortelontwikkeling, of van nature of door P-bemesting in plantgat, optreedt.
14. Reeds in het tweede groeiseizoen na planten blijkt els een zeer gunstige
invloed op de groei van populier te hebben. Uit bladanalyses van de ,,onkruidproef" op de kwekerij van het Bosbouwproefstation bleek dat alleen
het N-gehalte van het blad opmerkelijk gunstig werd beïnvloed door wieden,
zelfs al door het schoonhouden om de planten sinds juli/augustus.
15. In kwekerijen van bosplantsoen blijkt met voordeel gebruik te kunnen
worden gemaakt van sommige chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals
aromatische oliën en mogelijk ook simazin.
16. Als loofhout niet gedurende het groeiseizoen met 2,4,5-T is bespoten kan
dit in de winter (en dan bij voorkeur vroeg in de winter) alsnog geschieden
met een oplossing van 2,4,5-T in dieselolie of petroleum. De werkwijze is
echter minder aan te bevelen dan de bladbespuiting, daar zij duurder is en
iets minder effectief.
17. Bestrijding van loofhout met 2,4,5-T ester door middel van vernevelen is,
mits toegepast bij gunstige weersomstandigheden — hoge luchtvochtigheid
en warm, geen neerslag — zeer wel mogelijk.
18. De perfecte vorm van Dothichiza populea werd voor het eerst in Nederland
(op enige plaatsen) gevonden. Door isolatie uit de ascosporen van deze
Chryptodiaporthe populea (SACC.) BUTIN werd de identiteit met Dothichiza
bevestigd.
19. Inoculatieproeven brachten aan het licht dat Dothkhiza populier ook zonder
wonden kan infecteren via de merken van pas afgevallen knopschubben. De
zwam kan gedurende lange tijd in de bomen latent aanwezig zijn en onder
omstandigheden waardoor de plant wordt verzwakt, actief worden.
20. Bevestigd werd nogmaals dat de aan stekhout van sommige cultivars van populieren nogal eens voorkomende bastverkleuring niet wordt veroorzaakt
door Dothkhiza populea.
21. In opstanden van Corsicaanse den werd pas in de loop van het derde groeiseizoen na de beschadiging door de strenge vorst in februari 1956 afsterven
van bomen vastgesteld.
22. De perfecte vorm van Phomopsis pseudotsugae, Phacidiella
werd op dode takken van Pinus sylvestris gevonden.

coniferarum.

III. ACTIVITEITEN EN AAN DE ORDE GESTELDE VRAAGSTUKKEN
1. AFDELING GROEIONDERZOEK EN ECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN

Inhoudsonderzoek
In samenwerking met de Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten T.N.O.,
onderafdeling Wageningen, kwamen inhoudstabellen gereed voor Amerikaanse
eik, Corsicaanse den (voorlopige tabel) en Oostenrijkse den. Zij zullen in gestencilde vorm aan belanghebbenden worden toegezonden.
Groeionderzoek
Met behulp van de inhoudstabellen werden de berekeningen van de proefperken in Amerikaanse eik voltooid en werd een begin gemaakt met de bewerking van de proefperken in Corsicaanse en Oostenrijkse den. Van de opbrengsttabellen in Japanse lariks en douglas werd een herberekening uitgevoerd, die is
aangepast aan de boniteringsnormen volgens het IUFRO-Congres 1956 in Oxford.
Deze tabellen zullen worden gepubliceerd in het rapport van de commissie richtlijnen bosbedrijfsregeling.
De thans in onderzoek zijnde proefperken zijn hieronder weergegeven:
boomsoort

aanwezig
op 1 jan.

uitgezet

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

33
2
20
41
7
2
3
44
3
25

_
—
—
—
—
—
—
—
—
—

180

afgeschreven

_
—
—
1

—
2
1
1

—
2

aanwezig
op 1 dec.

genieten
7

33
2
20
40
7

—
8
13
1
2
2
4

—
2
43
3
23

—

173

2

39

Economisch onderzoek
Door middel van besprekingen, briefwisseling met het Engelse bosbouwproefstation en literatuurstudie werd een oriënterend inzicht verkregen in de
aspecten van economisch onderzoek ten behoeve van de Nederlandse bosbouw.
Intussen zal het eigenlijke onderzoek eerst worden aangepakt nadat terzake door
verschillende belanghebbenden een beslissing omtrent de uitvoering zal zijn genomen. Waarschijnlijk zal voor dit doel een werkgroep worden gevormd.
Plantproeven
De proeven in het kader van de rationalisatie bosaanleg werden dit jaar op
ongeveer dezelfde wijze als vorig jaar voortgezet in groveden, terwijl tevens twee
proeven met douglas werden genomen. De uitwerking geschiedt weer met behulp
van statistische analyse, de resultaten voorzover met praktische perspektieven zijn
in hoofdstuk II samengevat onder punt 3.

Chemische onkn/idbestrijding (nog door deze afdeling behandeld)
Het zwaartepunt lag dit jaar bij de tot dusver in de bosbouw nog niet onderzochte toepassingsmogelijkheden van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in
boskwekerijen. De resultaten hiervan worden in hoofdstuk II onder punt 14
samengevat. Daarnaast werden aanvullende proeven genomen met 2,4,5-T tegen
loofhout. Tenslotte werd ook het onderzoek betreffende de bestrijding van grassen vóór de aanleg van bos, alsmede in jonge beplantingen voortgezet. De resultaten hiervan waren echter op het tijdstip van afsluiten van dit verslag nog niet
bekend.
Herkomstenonderzoek (nog door deze afdeling behandeld)
Er werden dit jaar geen nieuwe proefvelden aangelegd, doch wel werden
voorbereidingen getroffen om in I960 of 1961 herkomstenproeven te nemen
met douglas en Europese lariks. Het materiaal van eerstgenoemde zal worden
verstrekt door het Staatsbosbeheer in samenwerking met PROF. SCHOBER, Hann.Münden; dat van de Europese lariks is reeds door PROF. SCHOBER als zaad geleverd en daaruit zijn op de Dorschkamp planten geteeld. Het betreft hier een
internationale proef, waaraan verschillende landen deelnemen.
De Commissie voor het meten van hout op stam van het Bosschap, waarvan
IR. J. VAN SOEST voorzitter is, heeft haar werkzaamheden hervat en zal deze uitbreiden tot het meten van hout in het algemeen. Er werd een enquête gehouden
onder de belangrijkste Nederlandse bosbedrijven om een beeld te krijgen van de
omvang van de verkoop van hout op stam op basis van staande gemeten voorraad.
De Werkgroep Rationalisatie Bosaanleg organiseerde twee bijeenkomsten met de
medewerkers in de praktijk (Wageningen en Zwolle), waarin de voorlopige resultaten en plannen voor de voortzetting van proefnemingen werden besproken.
2. AFDELING GROEIPLAATSONDERZOEK EN TEELT VAN NAALDHOUT

Groei en groeiplaats
Nadat in de loop van het jaar de inventarisatie van douglasopstanden in verband met de herkomst plaats vond en een verantwoorde keuze van objecten voor
het onderzoek mogelijk werd, werd een aanvang gemaakt met het verzamelen van
gegevens. Alleen die (zuivere) opstanden, waarvan de herkomst goed en de
groei normaal is, worden geanalyseerd.
Ten behoeve van het vochtonderzoek in de proefplekken werd op het laboratorium een aanvang gemaakt met de bepaling van een volledige pF-curve, inclusief het punt pF = 4,2. In verband met de verschillen in methodiek die op de
instituten, die zich met een pF-onderzoek bezighouden, bestaan, werd voorbereidend onderzoek gedaan betreffende de wijze van verzadiging van het monster.
Op grond van de verkregen resultaten is de methodiek vastgelegd en omschreven.
Bemesting
Be m e st in g sp r o e f v e 1d e n i n d o u g l a s
In totaal zijn er 24 bemestingsproefvelden in douglas, 4 zijn er afgeschreven in
verband met mislukking van de aanplant door vraat, baldadigheid van jeugd of
verwaarlozing. Van de lopende proeven zijn er 13 in 1957 (waarvan 12 in
augustus) ingeplant. De resultaten zijn over het algemeen goed te noemen.
Over het effect van de bemesting op de groei van de douglas valt nog weinig te
zeggen. In het proefveld „Dorst", waarvan de bemestingen alleen kalk en fosfaat

omvatten en waar duidelijke stikstoftekorten optraden in de loop van het voorjaar 1958, is het proefveld verder verdeeld, om de invloed van stikstof en kali
vast te stellen.
In de demonstratie-proefvelden bestaat de bodembedekking uit gele en blauwe
lupine gemengd. De gele lupine reageert alleen op fosfaatbemesting, doch het
blijkt, dat voor een goede ontwikkeling van de blauwe lupine behalve fosfaat
ook een kalkgift nodig is, wanneer de pH H 2 0 beneden 4,9 ligt. Een overtuigend
verband is gevonden tussen kalk-fosfaatbemesting en hoogte en dekking van de
blauwe lupine.
In een aantal proefvelden zijn vegetatieopnamen verricht.
Het gebruik van drie-jarig plantmateriaal van douglas blijkt doelmatiger te zijn
dan gebruik van twee-jarig plantsoen.
In het proefveld te Grubbenvorst bleek het effect van vulhout op de ontwikkeling van de douglas reeds spoedig na de aanplant op te treden. In het voorjaar
1958 — geplant was in augustus 1957 — vertoonden de douglasplanten in de
met berk gemengde veldjes stikstofgebrek in tegenstelling tot de douglas die met
els is gemengd.
Behalve de eerdergenoemde 13 proefvelden in jonge beplantingen bestaan er
10 proefvelden in jonge, nog niet geheel gesloten culturen en 1 in een oudere gesloten opstand. Enkele van deze proefvelden lopen reeds sinds begin 1956; andere
zijn in dit jaar aangelegd. In de jonge culturen zijn het alle N P K bemestingsproeven, soms uitgebreid met Mg (Oostereng) en sporenelementen (Mierlo en
Someren).
In alle proefvelden is gebleken, dat door verbetering van de voorziening met
die voedingsstoffen, waaraan tekort bestaat, de groei van de douglas onmiddellijk
wordt verbeterd, wanneer bemesting plaats heeft in de eerste helft van het groeiseizoen. De groeiverbetering als gevolg van stikstof en/of kalibemesting blijkt
zeker tenminste twee seizoenen aan te houden, ondanks het feit dat deze voedingsstoffen aan snelle uitspoeling zijn blootgesteld. Voorlopig is nog geen conclusie
mogelijk hoe vaak met N en K moet worden gemest voor sluiting is ingetreden.
De kalibehoefte van de douglas blijkt groot te zijn. In het proefveld Oostereng
is het vrij veel voorkomende verschijnsel van lichte scheutuiteinden en lichte
naaldtopverkleuring als symptoom voor gebreksverschijnsel nader door een bemestingsproefveld met N, P, K, Mg getoetst. Het kleurherstel was maximaal bij
bemestingen, die K bevatten. In enkele proefvelden (Kootwijk, Ulvenhout) is
overeenkomstig de kleur van de naalden de groeireactie op kali, gecombineerd
met N en/of P, groot.
Ter bestudering van de stofwisseling in douglas in winter en voorjaar zijn
periodiek bladmonsters verzameld in het proefveld „Woeste Hoeve". In dit
proefveld blijkt duidelijk, dat door K bemesting de verliezen van drogestof —
door ademhaling en/of transpiratie — worden geremd. De kleur van de met K
bemeste douglas bleef gedurende de gehele periode beter. De niet of met N
bemeste douglas vertoonde tijdens de droge periode in maart-april duidelijke
verdroging aan de tak- en topscheuten.
Een oriënterende proef in een assimilatiekamer toonde aan, dat de douglasnaalden tijdens lage temperaturen sterk kunnen ademhalen, waarbij het bereiken
van het compensatiepunt problematisch is.
Verbetering van de stikstofvoorziening door middel van ureumbespuiting blijkt
niet mogelijk of onvoldoende te zijn.
Van het proefveld in de oudere douglasopstanden is geen nieuws te melden.
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B e m e s t i n g s p r o e f v e l d e n in l a r i k s
In totaal zijn er 9 bemestingsproefvelden in lariks, waarvan er slechts 3 zijn
waar de volledige toediening van NPK wordt onderzocht. Deze laatste proefvelden
zijn in de afgelopen verslagperiode aangelegd. In Hooghalen zijn opklimmende
fosfaatgiften gecombineerd met N en K; op het bosterrein van de Waterleiding
Enschede te Holten wordt een proef genomen met NPK in jonge lariks met groeistoornissen door gebrek aan voedingsstoffen. In Smilde is in samenwerking met
het Itbon een NPK proef genomen in lariks, om het effect hiervan op de bezetting met lariksmot te bestuderen. In het proefveld „de Hoge Veluwe" is in het
voorjaar nogmaals een fosfaatgift gegeven, omdat de oorspronkelijke gift zeer
laag was. Waarschijnlijk zal dit proefveld toch moeten worden opgeheven in
verband met aantasting door honingzwam.
In het proefveld „Gieten" (fosfaatbemesting in oudere opstanden) blijkt de
opname van fosfaat en kali door de fosfaatbemesting (uitgevoerd in 1954), ten
opzichte van 1955 nog verder verbeterd te zijn. De stikstofopname is gelijk gebleven. Op grond van de resultaten van stamschijvenonderzoek zijn er aanwijzingen, dat de groeiverbetering toeneemt in 1957 ten opzichte van 1955. Voor een
betere bepaling van deze groeireactie is er grote behoefte aan boorspaanonderzoek.
In de beide bemestingsproefvelden Hooghalen en Ruinen, waar reeds twee
jaargangen gewasmonsters beschikbaar staan, is het verloop van de voedingsstoffenvoorziening interessant. Sinds 1956 neemt, met uitzondering van de
blanco's, de K en P opname toe, terwijl de N opname afneemt voor die gevallen,
waar geen compost is gebruikt. Door compost neemt ook de N opname toe. Tot
nu toe gaat dit niet gepaard met groeiverbetering, doch wel met vergroting van de
naalden en toename van kromming van scheuten. In hoeverre dus de K en P
toename in de naalden toe te schrijven is aan volume-antagonisme is niet te zeggen.
B e m e st i n g s p r o e f v e 1 d e n i n d e o v e r i g e

houtsoorten

Het overige aantal lopende bemestingsproefvelden is over de houtsoorten als
volgt verdeeld:
fijnspar en sitkaspar
8
Pinussoorten
4
beuk
2
De resultaten van de bladanalyses in het fijnspar-sitka bemestingsproefveld
Smilde tonen aan, dat aan het einde van het tweede groeiseizoen (1956) na de
bemesting — de periode van de grootste groeireactie dus — het stikstofgehalte
van de naalden nagenoeg weer op hetzelfde niveau ligt als vóór de bemesting.
Deze daling zet in het derde jaar (1957) nog iets door en gaat dan gepaard met
groeistoornis. In enkele veldjes is aan het begin van het derde groeiseizoen (1957)
opnieuw met stikstof gemest, omdat de cultuur nog niet in sluiting is. In 1958
volgde in deze veldjes weer een sterke groeireactie. Het P- en K-gehalte van de
naalden is niet of slechts weinig aan verandering onderhevig; alleen in de opnieuw
met N bemeste veldjes zijn deze gehalten gedaald. De nieuwe bemestingsveldjes
komen langzamerhand in sluiting.
De groeireactie van het N P K bemestingsproefveld in Hardenberg blijft beneden de reactie die gemiddeld op de andere proefvelden is verkregen. Dit sluit
aan op de resultaten van de potproeven, welke vorig jaar met grond uit Hardenberg werden verkregen. Het onderzoek naar de oorzaak van deze matige reactie
wordt voortgezet. Op grond van de naaldanalyses is er geen tekort aan de voedingsstoffen N, P, K, Ca.
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Analysemethodiek
Een van de moeilijkheden bij het grondonderzoek ten behoeve van de bemesting in de bosbouw vormt de extractiemethodiek voor de fosfaatbepaling. De
normale totaal-fosfaatbepaling met perchloorzuur blijkt uitkomsten te geven, die
weliswaar een inzicht geven in de fosfaatreserve, doch niet in de beschikbaarheid
ervan voor de bomen. De reactie van verschillende houtsoorten op fosfaatbemesting houdt niet uitsluitend verband met het totaal-fosfaat van de grond.
Zoals reeds vroeger is vastgesteld, geeft het fosfaat oplosbaar in citroenzuur
geen betrouwbare resultaten. Gezocht is naar een extractiemethodiek met zoutzuur,
die in sterkte gelegen is tussen een extractie met geconcentreerd zwavelzuur en
met citroenzuur. Het bezwaar van de zoutzuurextractie is, dat door de hoge Cl en
Si concentraties in het extract een colorimetrische bepaling door middel van Molybdeenblauw of Vanadaatgeel gestoord wordt. Het is echter gebleken dat door
bepaalde verdunningen en aanzuren met H N 0 3 de storingen kunnen worden opgeheven.
Welke de storingen zijn is niet geheel bekend, doch volgens de thans opgestelde voorschriften zijn de colorimetrisch bepaalde uitkomsten gelijk aan de gravimetrische. Deze nieuwe methode zal nader worden getoetst aan een groot
aantal bemestingsproefvelden.
Besloten werd op het laboratorium een Mg-bepaling uit te voeren met titaangeel volgens COTTENIE. Dit betekent dat kalium, calcium en magnesium nu uit
één asextract kunnen worden bepaald. In een groot aantal gewasmonsters werd
volgens deze methode magnesium bepaald.
Gebreksverschijnselen
De symptomen van tekort aan stikstof, fosfor, kali, magnesium en koper zijn
voor een aantal houtsoorten beschreven en gedefinieerd met relatieve gehalten in
de bladorganen. Een rapport is opgesteld voor opname in een publikatie door de
Nederlandse Bosbouw Vereniging, betreffende bosbescherming.

Het onderzoek chemische onkruidbestrijding van dit project is met een aantal
nieuwe proeven voortgezet. Deze proeven hebben tot doel na te gaan op welke
wijze verwildering — hoofdzakelijk van grassen — tussen jong plantsoen kan
worden bestreden. In het bijzonder wordt in de moeilijk aanslaande douglas
onderzoek gedaan. Middelen waarmee wordt gewerkt zijn dalapon en simazin.
In samenwerking met DR. H. G. VAN DER W E I J van het Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen zijn enkele proefnemingen verricht betreffende vernevelen en spuiten. De resultaten zijn aanleiding
tot het doen van uitvoeriger onderzoek naar de betekenis van de weersomstandigheden bij de toepassing van 2,4,5-T ester voor de bestrijding van loofhout.
Op het landgoed ,,de Utrecht" is een douglasbebossingsproefveld aangelegd op
een vochtige humuspodsol die door drie-jarige landbouwvoorbouw op een hoger
vruchtbaarheidsniveau is gebracht. Het probleem daarbij is de verwildering met
grassen. De proef omvat plantverbanden, menging met els, doorzaaien van lupinen
en bedekken van de grond met stro. Tevens is op ditzelfde landgoed een proef
opgezet om te kunnen nagaan het effect van verschillende wijzen van bodembehandeling op de natuurlijke verjonging van douglas.
De proefinventarisatie ten behoeve van het grondbewerkingsonderzoek is in
de houtvesterij Arnhem gereed gekomen. In een groot aantal objecten, waarvan
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de groeiplaatsgegevens — bodem, historie enz. — bekend zijn, zijn proefplekken
uitgezet.
Grovedennens/erfle, ivorlelrot
In samenwerking met IR. LUITJES van het Itbon is een proefplekkenonderzoek
ingesteld naar het verschijnsel van het afsterven van grovedennen op het Kroondomein. Opgenomen werden de opstandsgegevens, de aantasting en de historische
gegevens. Op grond van de resultaten kan worden vastgesteld dat er geen duidelijk verband bestaat tussen afsterving en bodemtype. Wel is de afsterving ernstiger op groeiplaatsen met een mosvegetatie en kan worden aangenomen dat
het onderzochte verschijnsel typisch is voor heidebebossingen. Het onderzoek
wordt hier en elders voortgezet.
Met technisch ambtenaar J. GREMMEN van de afd. Pathologie is een bezoek
gebracht aan enkele gemeentebossen in Noord-Brabant, waar het verschijnsel van
afsterven van groveden, na dunning, zeer ernstig is. Hoewel op een aantal plaatsen
buiten brandplekken de vruchtlichamen van Rhizina undulata werden aangetroffen, kon niet worden vastgesteld dat deze zwam de oorzaak van het afsterven is.
Een plan voor onderzoek in het volgende groeiseizoen is opgesteld en daartoe
werd door de houtvester in Helmond een nadere opgave met kaarten verstrekt
van de opstanden waarin zich genoemd verschijnsel voordoet.
Grondonderzoek ten behoeve van de bosbouwprc
Ten behoeve van het grondonderzoek voor de bosbouwpraktijk is een groot
aantal adviezen ter plaatse uitgebracht. Daarbij is o.a. gebleken dat voor de veenbebossingen meer onderzoek gewenst is. Het betreft hier een gebied van enkele
honderden ha dat bebost en gedeeltelijk hervormd moet worden (Compagnonsbossen in Appelscha, adviseur Nederlandsche Heidemaatschappij).
De jaarlijkse excursie van de Werkgroep Chemische Onkruidbestrijding T N O
was dit jaar aan de bosbouw gewijd en stond onder leiding van IR. J. VAN SOEST
en IR. C. P. VAN GOOR.

Voor de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren werd een drietal cursussen
chemische onkruidbestrijding en een cursus bodemkunde georganiseerd.
Met IR. H. VANDER MOLEN, secretaris van de Commissie tot Bijstand inzake
het Stikstofbemestingsonderzoek T N O werden besprekingen gevoerd over het
stikstofbemestingsonderzoek aan het Bosbouwproefstation.
3. AFDELING TEELT VAN POPULIER EN ANDER LOOFHOUT

Groeiplaatsehen van populier (bodemtype en groei)
Door het Staatsbosbeheer werden de objecten in wegbeplantingen in de N.O.P.
weer gemeten. In september werden ze alle gecontroleerd op mate van aantasting
door roest. Hierbij kwam naar voren dat er aanmerkelijke verschillen optreden,
dusdanig dat bij de waardering van de groeicijfers hiermede rekening moet worden gehouden.
Naar aanleiding van onderzoek naar de rentabiliteit van verschillende bedrijfsvormen op komkleigronden werd op verzoek van de Commissie tot Onderzoek van
Komgronden een excursie georganiseerd naar verschillende populierenbeplantingen op komgrond in de omgeving van Geldermalsen en Culemborg. Tevoren
werden in samenwerking met de consulent van het Staatsbosbeheer te Arnhem
enkele rapporten opgesteld betreffende rentabiliteit van populier op komgronden.
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Tijdens een op de excursie volgende vergadering bleek men algemeen overtuigd,
dat populierenteelt, zuiver economisch gezien, op deze gronden de voorkeur verdient boven alle andere bedrijfsvormen. Men stelde het op prijs dat meer beplantingen zowel op produktie als hydrologische omstandigheden nader worden onderzocht, speciaal met het oog op het belang van ontwatering. In verband hiermee
werden ongeveer 50 beplantingen (opstanden) op komgrond uitgezocht; het
onderzoek hierin werd uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
Van alle cultivars in de proefvelden van de Nederlandsche Heidemaatschappij
in Eist en Oirschot en Zwollerkerspel werden boorspanen genomen en jaarringanalyses uitgevoerd.
Alle cultivarproefvelden, inclusief enkele proefvelden van de afd. Selectie en
Veredeling, werden gemeten. Zeven nieuwe proefvelden werden ingeplant.
In de cultivarproefvelden in Drente werd een intensief fenologisch onderzoek
verricht, dit in het kader van onderzoek voor de studiegroep „Bosbouwfenologie".
Hierbij kwam naar voren dat vele kenmerken sterk beïnvloed worden door uitwendige factoren, o.a. door bladziekten, en door de bemestingstoestand; vele
interessante aanwijzingen voor het botanisch-systematisch onderzoek van het
Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek kwamen daarbij naar voren.
Het blijkt ongewenst te zijn het aantal cultivarproefvelden zo uit te breiden als
eerst werd gedacht. In de eerste plaats komt op betere gronden steeds dezelfde
volgorde in groei der verschillende cultivars naar voren, voorts wordt de groei op
verschillende plaatsen in verschillende mate door bladziekten (roest!) beïnvloed,
terwijl verder te verwachten is dat het huidige N.A.K.-sortiment binnen afzienbare
tijd belangrijk zal veranderen. Meer aandacht wordt besteed aan aanleg van
cultivarproefvelden op voor populier matig of minder geschikte gronden.
Reactie van populieren op chemische

bodemfactoren

Alle bemestingsproefvelden werden gemeten, twee nieuwe proefvelden werden
ingeplant. De resultaten van de 300 bladanalyses van 1957 werden verwerkt. In
enkele proefvelden werd wortelonderzoek uitgevoerd.
In alle bemestingsproefvelden werden in augustus bladmonsters verzameld,
waarvan een groot deel voor analyse werd doorgezonden naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek.in opdracht van de Nationale Populieren Commissie.
De invloed van bemestingen op de fenologische kenmerken werd uitgebreid
nagegaan, mede in verband met het onderzoek voor de studiegroep „Bosbouwfenologie".
Een deel van de proefvelden werd in het najaar weer gemeten. Het meest
opvallende resultaat is op lage heidegronden de zeer sterke reactie van populier
op stikstofbemesting. Steeds meer komt ook op andere profielen het belang van
stikstof naar voren. Plantgatbemesting met fosfaat op bepaalde bodemtypes blijkt
zeer sterk kopergebrek tot gevolg te hebben.
In overleg met het Staatsbosbeheer werd besloten het populierenbemestingsproefveld op de kwekerij „Drakenburg" te handhaven en te bestemmen voor
verder onderzoek door de afdeling „Teelt van naaldhout" en „Teelt van loofhout"
van het Bosbouwproefstation. De er voltooide proeven met populier leverden
talrijke interessante resultaten op.
Gedurende het gehele seizoen is periodiek blad verzameld van een aantal
populierenklonen (Stichting Verbetering Houtopstanden en „De Dorschkamp"),
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met het doel meer inzicht te krijgen in de periodieke veranderingen in chemische
samenstelling, speciaal in het najaar.
Houtteeltkundige aspecten
De proefbeplantingen met verschillende soorten plantsoen langs wegen in de
N.O.P. werden in het begin van het jaar gemeten. Drie nieuwe proefvelden met
éénjarig en tweejarig beworteld plantsoen en met kort- en langstek werden uitgezet in Oost-Flevoland, alle in samenwerking met het Staatsbosbeheer.
Deze proefvelden werden in het najaar weer gemeten. In de N.O.P. bleek de
groei van het éénjarige plantsoen ook in het tweede jaar na planten beter te zijn
dan die van het tweejarig plantsoen. In Oost-Flevoland was het belangrijkste
resultaat dat het gebruik van het goedkope langstek een voor de praktijk in de
IJsselmeerpolders waardevolle methode blijkt te zijn, tenminste voor bepaalde
cultivars. Kortstek blijkt niet bruikbaar. Overleg werd gepleegd over de aanleg
van praktijkbeplantingen met langstek. Plannen werden opgesteld en karteringen
uitgevoerd voor een drietal nieuwe proefbeplantingen in de N.O.P., waarbij tevens
de invloed van het toppen van langstek zal worden nagegaan.
Van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek werd „overgenomen" een
deel van het grote populierenproefveld „De Voorst", betrekking hebbend op
onderbeplanting met wilg en els. De invloed van wilg (griend) op de groei van
populier blijkt zeer ongunstig te zijn. Zeven jaar na aanleg is het diameterverschil
tussen populier in els en populier in wilg 3,3 cm, ten gunste van de eerste.
Ook in nieuw aangelegde praktijkproefvelden blijkt de reactie van populier
op onderbeplanting met els zeer gunstig te zijn en, o.a. te oordelen naar bladkleur
en -grootte, te berusten op een betere stikstofvoorziening; dit bleek ook uit de
resultaten van bladanalyses. Terwijl het proefveld in Kuinre ( N O P ) , aangelegd
in voorjaar 1956, reeds in 1957 een dergelijk gunstige invloed van els op populier
toonde, trad deze reactie in een tezelfdertijd aangelegd proefveld bij Urk ( N O P )
pas dit jaar op; dit houdt verband met het tijdstip, waarop de els in sluiting komt.
De els blijkt dus een indirecte invloed op de stikstofvoorziening van populier te
hebben, namelijk door onderdrukking van de o.a. stikstof-consumerende onkruiden.
Twee nieuwe proefvelden voor detailonderzoek in Wageningen, waarin de
invloed van onkruid op populier en de compenserende invloed van stikstof nader
worden geanalyseerd, werden aangelegd en volgens de proefopzet behandeld.
In de niet gewiede percelen van het in 1957 aangelegde proefveld blijft de groei,
vergeleken met die in gewiede percelen, opmerkelijk geringer.
De resultaten van de twee nieuwe proefvelden waren spectaculair, zowel op kleials op zandgrond; door wieden om de planten werd een hoogtegroeiverbetering
van resp. ± 6 0 en ± 8 0 % bereikt, door N-bemesting zonder wieden een verbetering van resp. ± 80 en ± 60%, door combinatie van beide behandelingen
(een voor de praktijk bereikbare methode) 95 resp. 165%. Bij volledig wieden
bedroeg de verbetering in hoogtegroei resp. 210 en 170%, bij volledig wieden
met stikstof resp. 275 en 190%. De onkruidontwikkeling was veel sterker op de
kleigrond. De resultaten van de proeven wijzen, evenals in 1957, weer sterk in
de richting van stikstofconcurrentie van het onkruid.
Een werkprogramma werd opgesteld voor onderzoek door de Werkgroep
„Snoei". Drie projecten werden in onderzoek genomen. De uitvoering van de
proeven staat onder leiding van enkele leden van de Werkgroep.
Onderzoek in verband met populierenziekten
Besprekingen werden gevoerd met vertegenwoordigers van het Staatsbosbeheer
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over de praktische consequenties van het optreden van roest en schorsbrand in
Noord-Brabant.
Een zich uitbreiden van de taksterfte in oudere populieren tengevolge van
Dothichiza werd geconstateerd; eind juli begon deze ziekte weer catastrofaal te
worden. Een zeer sterke aantasting door roest trad in dit jaar weer op. In het
populierengebied in het midden van Noord-Brabant (Liempde) werd een cultivarproefveld met 9 cultivars aangelegd, waarin naast jaarlijkse groeimetingen echter
ook vooral aandacht zal worden besteed aan het verloop van de aantasting der
verschillende cultivars door Melampsora en eventueel andere bladziekten.
In het gehele populierengebied in het midden van Noord-Brabant werd een
inventarisatie verricht met het doel tegen roest resistente klonen te vinden. Hierbij
bleek de resistente 'Robusta' veel meer verspreid te zijn dan was verwacht.
Voorts bleek, wat reeds werd verwacht, dat bepaalde klonen ('Gelrica') wel vrij
vroeg roest krijgen maar dat dit hun bladafval weinig beïnvloedt.
Een plan werd opgesteld voor toetsing op roest van alle belangrijke populierenklonen.
Bij een beperkt aantal kwekers werden geregeld observaties uitgevoerd aan
bepaalde partijen populier, met het doel deze bij uitplanten in het veld in 1959
te controleren op aantasting door Dothichiza.
Door de bosbouwpraktijk werden vele meldingen gezonden betreffende aantasting door Dothichiza; deze moeten nog worden verwerkt.
Selectie en voortgezette toetsing
Tezamen met de afdeling „Selectie en Veredeling" werd begonnen met selectie
van Aigeirosklonen in oude beplantingen in ons land; dit werk zal zo snel mogelijk worden vervolgd omdat geregeld meer oude beplantingen met vaak zeer
waardevol materiaal (beter dan de N.A.K.B.-klonen !) verdwijnen. Geselecteerd
werd tot nu toe een aantal 'Gelrica'- en 'Serotina'-klonen.
Ander loof hout
Een plan werd opgesteld, tezamen met de consulent van het Staatsbosbeheer
in de IJsselmeerpolders, voor toetsing van de bruikbaarheid van een aantal loofhoutsoorten op Zuiderzeegronden. De proef zal in I960 in Oost-Flevoland worden
aangelegd.
Adviezen aan de praktijk
Het geven van adviezen werd zoveel mogelijk gecombineerd met het bespreken
of bezien van onderzoekresultaten tezamen met Staatsbosbeheer, Ned. Heidemij
of particuliere boseigenaren. Een aantal dagen echter werd zuiver aan advieswerk
besteed.
Op uitnodiging van de Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden
woonden DR. H. VAN V L O T E N , IR. C. P. VAN G O O R en IR. H. A. VAN DER M E I D E N

een vergadering van deze commissie bij ter bespreking van de mogelijkheden van
populierenteelt op komgronden, voorafgegaan door een excursie die door het
Bosbouwproefstation in samenwerking met de bosbouwconsulent van het Staatsbosbeheer was voorbereid.

Onderzoek van een schimmele uiture in het lahn

Voorbereiding \ o o r liet enten \ an lanks. D e griffel wordt gereed gemaakt \ o o r het zetten.

Controle s an het ontwikkelingsstadium van tic- uitlopende knoppen in een klonen
\ergeIijkingsproefvekl van douglas

Grondbewerking
en onderhoud van
de kwekerij
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4. AFDELING SELECTIE EN VEREDELING

Met dank moge hier worden vermeld, dat PROF. DR.G. HELLINGA regelmatig
bij de werkzaamheden in het begin van het jaar betrokken is gebleven, waardoor
de moeilijkheid ontstaan door het ontbreken van een opvolger, werd overbrugd.
Naaldbout
L a r ik s
Entmateriaal van 26 geselecteerde bomen werd op onderstammen gezet. De
entingen slaagden goed.
De in de houtvesterij ,,Assen-Oost" van het Staatsbosbeheer uitgeplante 57
klonen van Japanse, Europese en hybride-lariks (totaal 838 stuks) op Japanse
lariks als onderstam werden door konijnen beschadigd. De konijnen prefereerden
daarbij de klonen met Europees bloed en lieten de Japanse lariks, ook de onderstammen, vrijwel ongemoeid.
De zaailingen 1957 uit zaad voor de internationale proef met herkomsten van
Japanse lariks, door DR. W . LANGNER, Schmalenbeck, uit Japan betrokken, ontwikkelden zich na het verspenen in het voorjaar 1958 goed. De bedoeling is
in samenwerking met het Staatsbosbeheer een vergelijkende proef volgens een
door alle deelnemers geaccepteerd schema aan te leggen met driejarig plantsoen.
Het zaad van Europese lariks, ontvangen van PROF. DR. SCHOBER, 14 herkomsten bestemd voor een vergelijkende proef in samenwerking met het Bosbouwproefstation te Hann.-Münden, werd op 9 april uitgezaaid op zaaibedden
in de kwekerij. De opkomst was zeer onregelmatig. Van PROF. DR. SCHOBER werd
bericht ontvangen dat eventueel een completering met zaailingen uit Duitsland
mogelijk zal zijn.
P in u s
Van de voor Nederland belangrijkste houtsoorten is op de kwekerij ,,De
Dorschkamp" een collectie van vegetatief vermeerderde klonen aanwezig. De
verzameling Pinus sylvestris-enten vindt zijn origine in de door IR. J. S.VAN
BROEKHUIZEN en IR. E. C. JANSEN in 1952—1954 uitgezochte plusbomen. In
de kas van het Bosbouwproefstation werden deze bomen vegetatief vermeerderd
waarbij verschillende soorten onderstammen werden gebruikt. Een deel van dit
materiaal ging terug naar de Stichting Verbetering Houtopstanden om daarmede
zaadtuinen aan te leggen. De rest werd op de kwekerij ,,De Dorschkamp" in
rijen uitgeplant, om in staat te zijn de klonen verder te vermeerderen en te
vergelijken.
De groei van de Pinusklonen, evenals hun habitus, is zeer verschillend. Van
65 stuks, die tot drie jaarklassen behoren, werden de 20 best groeiende uitgezocht.
Uit een aantal zaaisels van deze bomen van het jaar 1956, die in de verspeenbedden van het proefstation aanwezig zijn, konden reeds in 1958 waarnemingen
gedaan worden, omtrent de kwaliteit van de groei en de homogeniteit van het
materiaal. Enkele zaaisels bleken zeer homogeen te zijn. Waar het zaad in de
opstanden uit wilde bestuiving van de moederboom is ontstaan, waarbij dus vele
vaderbomen betrokken kunnen zijn, is het duidelijk dat de eigenschappen van
snelle groei en homogeniteit voor de moederboom dominant moeten zijn. De
jonge bomen van deze homogene zaaisels en de vegetatieve vermeerdering van de
moederboom vertonen een sterke gelijkenis.
Voor de veredeling is het echter noodzakelijk dat men over een mogelijkheid
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beschikt om een kruising tussen twee ouders te maken, omdat men dan kans
heeft een nakomelingschap te verkrijgen, die nog hoogwaardiger is wat groei en
homogeniteit betreft. Dergelijke zaaisels dienen vergeleken te worden met jong
vegetatief vermeerderd materiaal van de ouderbomen. De entencollecties van
„De Dorschkamp" maken het mogelijk op de duur zowel de kunstmatige kruisingen als de vegetatieve vermeerdering van de vaderbomen tot stand te brengen.
Met deze gegevens als basis zal het veredelingswerk voor naaldhout in het
algemeen en Finns in het bijzonder worden voortgezet.
Douglas
De fraaie en zeer instructieve collectie enten van douglas op „De Dorschkamp"
leverde het bewijs dat alle verschillende vormen die geselecteerd werden genetisch
bepaald zijn. Ook slechte eigenschappen blijven behouden zoals geringe resistentie
tegen nachtvorst, gevoeligheid voor wolluisaantasting.
Van boom nr. 5204 zijn zowel enten als oculaties aanwezig. Deze beide vormen
van vegetatieve vermeerdering ontwikkelen zich geheel verschillend. De oculatie
is niet van een normale zaailing te onderscheiden. De ent houdt enkele jaren
meer het karakter van een tak en herstelt zich pas later tot een normale boom.
Dit verschijnsel zal nader bestudeerd worden.
De kruising uit 1952 van de nummers 5204 x 5205, dus respectievelijk een
boom van „De Dorschkamp" en van de Belmontelaan uit de tuin van huisnummer 5, vertoont een grote regelmaat. Bij bestudering van het entmateriaal van
de beide ouderbomen dat ook uit 1952 stamt en de zaailingen valt op te merken
dat hierin de stand van de naalden, de vorm en de kleur, evenals de algemene
habitus, overeenkomt met de vaderboom nr. 5202, terwijl de takstand overeenkomt met die van de moeder nr. 5204.
De kwaliteit van de zaailingen en de ouderbomen zal getoetst worden aan die
van enkele plusbomen uit de herkomst het Loo die door de Stichting Verbetering
Houtopstanden ter beschikking zullen worden gesteld. Van dit materiaal zal in
1959 een vegetatief toetsproefveld worden aangelegd op de kwekerij „De Dorschkamp".
Loojhout
Populier
De bestuiving en zaadwinning van populieren uit de Leuce-groep vond plaats
in de maanden februari en maart.
De volgende combinaties werden uitgevoerd; vermeld zijn aantallen combinaties
en uitgelegde zaden eronder.
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Poolse zaailing
Het totale aantal tenslotte verspeende zaailingen bedroeg bijna 27.000, opgepot
konden worden 21.000 en in de kwekerij worden uitgeplant 18.000.
De herhaalde kruising P. tremuloides 733 x (Poolse zaailing 23 x 15) 669 gaf
een soortgelijk resultaat als in 1956: zaden uitgelegd 913, zaailingen verspeend
340, opgepot 214, waarvan 1 grote plant, 3 normale planten en 210 dwergen.
Bij de opnamen van de oudste Leuce proefperken in het voorjaar van 1958
werd per zaaisel een algemene beschrijving gemaakt van de groei in lengte en
diameter en van de habitus. Deze groei- en habitusgegevens geven door de vele
combinaties waarin de gebruikte géniteurs voorkomen een duidelijk inzicht in de
kwaliteit van de géniteur. Binnen de zaaisels, die stuk voor stuk werden bekeken,
treedt nog grote variabiliteit op.
Uit de gegevens kan men nu gevolgtrekkingen maken omtrent de dominante
eigenschappen van bepaalde géniteurs. De groei, de vorm als bosboom en de
resistentie tegen aantastingen zijn de belangrijkste eigenschappen.
Daartoe is het echter noodzakelijk dat men bij gecontroleerde kruisingen steeds
de ouderbomen met de zaaisels kan vergelijken. Indien ouderbomen gemakkelijk
vegetatief te vermeerderen zijn, is het zaak om de vegetatieve vermeerdering daarvan tegelijk te doen met het uitzaaien van de nakomelingschap. Men kan zich
dan eveneens een oordeel vormen omtrent een eventuele kwaliteitsverbetering van
de kruising als gemiddelde of van enkele individuen daarvan ten opzichte van de
ouders. Op deze wijze is het ook mogelijk om na te gaan of bij kruisingen
inderdaad heterosis optreedt.
Een aanvang met het aanleggen van een dergelijke toetsing werd gemaakt.
De Leuce populieren, die over het algemeen uit stek in het geheel niet of met zeer
veel moeite te vermenigvuldigen zijn, kan men via het maken van wortelbroed
gemakkelijk vermeerderen. Deze methode werd op kleine schaal reeds herhaaldelijk op het Bosbouwproefstation toegepast. Dit wortelbroed is van een normale
zaailing niet te onderscheiden. In 1959 zal blijken of dit broed, na afzetten, als
eenjarige scheut op tweejarige wortel eenzelfde plantsoen oplevert als de normale
zaailingen.
Uit wortelstek werden van 33 geselecteerde bomen 1353 planten gekweekt.
Per kloon liep het vermogen, wortelbroed te vormen, sterk uiteen.
Van Populus alba zaailingen uit zaad van Joegoslavië en Oostenrijk, in totaal
60 klonen, werden 1230 stekken gestoken om hun wortelvormend vermogen
opnieuw te toetsen.
Van alle kruisingen werd in oktober de roestaantasting en de keveraantasting
opgenomen.
Ook de oorspronkelijke géniteurs, die als enten of zaailingen in de kwekerij
aanwezig zijn, werden beschreven.
De uit Amerika afkomstige zaailingen van Amerikaanse Iremula, in de oudste
blokkenproef, werden beschreven wat betreft de groei en de vorm. Daarnaast
werden de volgende aantastingen beschreven: roest, keveraantasting en bastbeschadigingen op takken en stammen.
Uit deze blokkenproef is in de loop der jaren reeds veel verdwenen dat dood
gegaan is of is overgeplant. Ook in het overgeplante materiaal werd deze beschrijving uitgevoerd. Deze Amerikaanse tr.emula soorten zijn over het algemeen gevoeliger voor bacteriekanker dan de Europese.
In vergelijkende proefbeplantingen op praktijkschaal en in „praktijkproeven"
werden de volgende partijen kruisingen van trilpopulieren uitgeplant: Beekbergen
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2 kruisingen (170 planten), Singraven 2 kruisingen (628 planten), Enschede
Blijdenstein 1 kruising (40), Breda 7 kruisingen (250), Friesland 6 kruisingen
(720), Schijndel 4 kruisingen (480), Steenbergen 4 kruisingen (588), Liempde
7 kruisingen (104), N.O.P. 5 kruisingen (941), Htv. Geerling Helmond 9 kruisingen (359), Middachten 4 kruisingen (267), Htv. Beunders Nijmegen 8 kruisingen (561), Htv. Diemont Tegelen 2 kruisingen (356), Mevrouw Van der
Borch van Verwolde 18 kruisingen (606), Flevoland 21 kruisingen (4975),
Doorwerth 17 kruisingen (1400).
Inventarisatie

van

de

L eu ce

populieren

In het voorjaar werd een gedeeltelijke inventarisatie van de Populus tremula
in het noorden en oosten van Nederland uitgevoerd. Nu de omstandigheden
waaronder de trilpopulier in Nederland voorkomt, bekend zijn is het eenvoudig
om honderden vindplaatsen in kaart te brengen.
Over het algemeen is de frequentie en de vormenrijkdom waarin de tremula
voorkomt het grootst in oude eikenhakhoutwallen op humuspodsolen van niet al
te slechte kwaliteit en een grondwaterstand met niet meer dan ll/ 2 —2 meter.
Daar waar de eigenaren weinig interesse voor de samenstelling van de wallen
tonen, dus waar voldoende andere brandstof aanwezig is, kan men op een
afstand van 100 meter drie of vier klonen aantreffen. De oorzaak van het
frequent voorkomen is de aard van dit bedrijf en de eigenschap dat de trilpopulier zich gemakkelijk uit wortelbroed vermeerdert. Bovendien is een pas
gekapte hakhoutwal een ideale voedingsbodem voor de kiemplanten van de
trilpopulier.
Over het algemeen is de groeisnelheid wat betreft de diameteraanwas bij jonge
bomen 0,9 cm per jaar en bij bomen van een jaar of dertig veel minder tot 0,6
cm. De lengtegroei is zeer variabel wat tevens de habitus bepaalt, die van struikvormig tot hoogopgaand kan zijn.
Deze eigenschappen maken het noodzakelijk om, indien deze soort voor Nederland perspectief blijft bieden, een nauwkeurige inventarisatie te maken over een
groter oppervlak van het land en daarin scherp te selecteren.
Voor de beschrijving en het onderzoek naar de botanische kenmerken wordt
samengewerkt met IR. J. T. M. BROEKHUIZEN van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
Het kruisingsschema voor de populieren uit de Aigeirosgroep was opgesteld
met P. nigra $ nr. 48 P.W.N., 638 en 639 Brammen, 640 collectie Dorschkamp,
798 zaailing uit Italiaans zaad, en P. deltoïdes var. angulata 9 , collectie Dorschkamp. Als stuifmeel-leveranciers dienden P. nigra $ nr. 558 Amerongse Veer,
P. deltoïdes nr. 280 North Dakota (c.D.) en 802 Nebrasca (c.D.), verder de
nummers 941, 942 en 943 uit Haamstede, waarvan de identiteit niet vaststaat,
bomen echter die waarschijnlijk hybriden zijn.
Alleen de combinaties 347 x 802 en 796 x 558 leverden levenskrachtige zaailingen op als volgt:
347 x 802 28 stuks, waarvan 2 dwergen; uiteindelijk bleven 18 exemplaren
over;
976 x 558 77 stuks (uit 125 zaden); uiteindelijk bleven 62 exemplaren over.
Het slechte resultaat moet waarschijnlijk aan het gebruik van kleine takken
bij de entingen en het te vroeg en te sterk inkorten van de onderstammen worden
geweten.
Ook in de kas blijkt roest voor te komen, wat niet te verwonderen is omdat de
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sporen van deze schimmel gemakkelijk via kleding binnenkomen.
Beide partijen zaailingen zijn hierdoor aangetast. De gegevens hierover staan
hieronder:
347 x 802: roestvrij 6; aangetast 12
796 x 558: roestvrij 0; aangetast 62.
I n v e n t a r i s a t i e van de A i g e i r o s

populieren

In de nazomer werd begonnen met inventarisatie van in Nederland voorkomende canada-klonen. De eerste inventarisatie had plaats in de streek tussen
Doetinchem en Zutphen, waar de bakermat van de 'Gelrica' klonen gelegen is.
Een zevental onbekende 'Gelrica's' werd uitgezocht en beschreven. Dit werk werd
in samenwerking met IR. VAN DER MEIDEN gedaan. Ook van de 'Serotina' klonen
in het oosten van ons land en in het zuiden en zuidoosten werd een zevental geïnventariseerd en beschreven. Bovendien werd een twaalftal oorspronkelijke nigra's
opgespoord, die in hoofdzaak voorkomen in de IJsselvallei tussen Arnhem en
Deventer.
De oorzaken hiervan zijn te zoeken in de aanwezigheid van hoge uiterwaarden,
het grootgrondbezit en het niet zo sterk verkaveld zijn van deze gebieden, dit
in. tegenstelling met de valleien van de Rijn, de Waal en de Maas, waar deze
soort sporadisch voorkomt. Deze omstandigheden maken het lokaliseren van de
vindplaatsen gemakkelijk.
Opvallend was de variabiliteit van dit materiaal, zowel wat betreft de habitus
als de bladvorm en de momenten van bladval. De inventarisatie van deze soort
is belangrijk in verband met de studie van nieuw te maken hybriden met Populus
deltoïdes importen uit Amerika en Canada, dus het maken van nieuwe canadaklonen. Voor dit doel, waarbij het nauwkeurig beschrijven van de bomen van
groot belang is, werd een beschrijvingsformulier ontworpen in samenwerking met
IR. J. T. M. BROEKHUIZEN van het Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek.
Deze zal bij de studie van de botanische kenmerken van de Aigeirosgroep al
dit materiaal eveneens betrekken.
5. AFDELING PATHOLOGIE EN RESISTENTIEONDERZOEK

Roest van populieren
Ten behoeve van veldproeven ter toetsing van populieren op hun resistentie
werd Melampsora larici-populina uit teliën op overwinterde bladeren van 'Robusta' op lariks geïsoleerd, in het laboratorium vermenigvuldigd en op de als
„ziekmaker" tussen de te toetsen cultivars geplante 'Serotina' gebracht.
In verband met het voorkomen van twee Melampsora soorten op populieren
in British Columbia, waarvoor de douglas als tussenwaardplant dient, werden
enige proeven genomen met de soorten M. larici-populina en M. larici-tremulae
op douglas. Bij deze proeven werd, zoals te verwachten was, de ter controle
gebruikte lariks overvloedig geïnfecteerd. Op de douglas werden op 6 naalden
van een plant pyeniën gevormd. Hoewel dus sporadisch een infectie voorkwam,
ontwikkelden zich op de geïnfecteerde naalden geen caeomata. De naalden werden
na korte tijd necrotisch en vielen af. Het is de bedoeling het volgend jaar deze
proeven voort te zetten. Materiaal werd verzameld en voor overwintering gereed
gemaakt in gazen bakjes, om de roest voorjaar 1959 te kunnen kweken o.a. om
dit onderzoek naar de gevoeligheid van douglas voor de Europese Melampsora spp.
voort te zetten.

21
In samenwerking met de afdeling Teelt van Populier en ander Loofhout werden
waarnemingen verricht over het optreden van Melampsora in een populierenbemesting op „De Dorschkamp".
Plannen werden opgesteld voor een experimenteel onderzoek naar de resistentie
van populierenklonen en een onderzoek naar het verband tussen sterke roestaantasting (Melampsora larici-popnlina) met vroege en hevige bladval en het
optreden van schorsbrand (Dothichiza populea).
Schorsbrand van populier (Cryptodiaporlbe populea = Dothichiza

populea)

De waarnemingen in de Rijkskwekerij „De Drakenburg" van het Staatsbosbeheer te Baarn en in populierenopstanden te Best en St. Oedenrode werden
voortgezet. Daarbij werd, voor het eerst in Nederland, de perfecte vorm van
Dothichiza populea gevonden, Cryptodiaporthe populea (SACC.) BUTIN. Isolaties
van ascosporen uit deze peritheciën bevestigden de desbetreffende mededelingen, gepubliceerd door DR. BUTIN in Hann.-Münden. De resultaten van
proeven begonnen in het voorjaar 1956 brachten aan het licht, dat Dothichiza
voor het binnendringen in de waardplant geen kunstmatige wonden nodig heeft,
doch de merken van de bij het uitlopen net afgevallen knopschubben kan gebruiken om zich te vestigen. De zwam kan na het binnendringen een lange
incubatieperiode doormaken. Een publikatie is verschenen.
Ter experimentele bevestiging van de conclusies uit de waarnemingen in NoordBrabant over het verband tussen Dothichiza en roest werd een proefbeplanting
van 'Robusta' met daartoe in het laboratorium gekweekte caeoma- en uredosporen
van Melampsora larici-populina vroeg in het groeiseizoen geïnoculeerd. Sporen
van Dothichiza werden op de littekens van de vroegtijdig tengevolge van de
roest afgevallen bladeren gebracht op drie verschillende tijdstippen.
Een onderzoek naar bastafsterving aan populierenstek — origineel materiaal
van de Stichting Verbetering Houtopstanden —, waardoor veel uitval optreedt,
gaf geen enkele aanwijzing, ook niet door isolaties, dat hier Dothichiza populea
in het spel was. (Dit is conform onze waarnemingen van enige jaren geleden,
toen hierover uit België klachten zijn gekomen).
Bij de bezichtiging van populierenbeplantingen, waarin afstervingsverschijnselen
voorkwamen, werd behalve Dothichiza (duinstreek, omgeving van Amsterdam,
Boxtel, St. Oedenrode en Best) ook aantasting door Cryptorhynchus en Saperda
(Beesd, Kesteren en Bennekom) en een geval van schade door herbiciden vastgesteld (Meeteren-Deil).
Resistentie van Pinus s/robus tegen roest (Cronartium ribicola)
Bij de voortgezette waarnemingen in de proefreeksen ter toetsing van verschillende herkomsten en selecties van Pinus strobus blijken in de oudste reeks 3 of 4
planten de buitengewoon hevige infectie behoorlijk te doorstaan. Deze zullen
vegetatief worden vermeerderd voor verdere toetsing. Tuberculina maxima, een
hyperparasiet op de roest, heeft zich nogal uitgebreid en bemoeilijkt in zekere
mate de beoordeling.
De in het vorige seizoen (1957) in de proefbeplanting aan infectie blootgestelde zaailingen van Pinus pence vertoonden nogal wat door Cronartium geinfecteerde naalden. Zij worden verder gekweekt om tegen de roest resistente
individuen uit de partij te selecteren voor het maken van resistente hybriden
tussen P. strobus en P. peuce.
Begonnen werd met een macroscopische en anatomische bestudering van de
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infectie door de sporidiën van Cronartium rib'icola en de in dat opzicht mogelijk
vast te stellen verschillen in reactie bij de selecties die in de toetsing zijn opgenomen.
Pleksgeivijze afsterven in opstanden van Pinus-soorten en Rhizina undulata
De voorlopige resultaten van het onderzoek naar de afstervingsverschijnselen
in Oostenrijkse den, bergden en groveden in verband met Rhizina undulata werden in het Nederlands Bosbouw Tijdschrift gepubliceerd.
De waarnemingen in het „Willemsbos" te Nunspeet werden voortgezet. In
Appelscha werden op ons verzoek door de bosbouwkundig ambtenaar vellingen
uitgevoerd en greppels aangelegd, om het effect hiervan op de uitbreiding van
de zwam na te gaan. In het Rentambt Breda werd afsterven van jonge Corsicanen
op een afgebrand terrein door de zwam geconstateerd. Uit Wierden werd door
de bosbouwkundig ambtenaar te Almelo het voorkomen van Rhizina gemeld.
Tijdens een bezoek aan Noord-Brabant werd te Lieshout afsterven van groveden
geobserveerd, waarbij de apotheciën van de zwam voorkwamen.
Met DR. N . MOLIN aan het Bosbouwproefstation te Stockholm werd over
Rhizina contact opgenomen. Het blijkt dat ook in Zweden de ziekte voorkomt.
Met PROF. DR. BJÖRKMAN te Stockholm werden enkele interessante aspecten van
het optreden aldaar besproken.
Worlelzwam (Pomes annosus)
Bij een bezoek aan douglasopstanden in de houtvesterij Arnhem, waar bij de
eerste dunning ongeveer 8 0 % van de stammen verkleuringen van het hout aan
de stambasis vertoonde, waaruit voor een deel Pomes annosus kon worden geïsoleerd, is nogmaals gebleken, dat het wortelrot en de mogelijkheden om dit te
voorkomen of te beperken dringend om onderzoek vragen.
Voorbereidingen zijn getroffen in samenwerking met de afdeling Groeiplaatsonderzoek en Teelt van Naaldhout voor de proefopzet betreffende de bestrijding
van wortelzwam, waartoe een bezoek werd gebracht aan de boswachterij Dorst.
Vorstschade aan Corsicaanse den
Op verzoek van het Staatsbosbeheer werd een onderzoek gedaan naar afsterven
van Corsicaanse dennen in de boswachterij Austerlitz. Hierbij werd vorstschade
van 1956 gevonden, maar daarnaast ook nogal wat Armillaria mellea en Pomes
annosus.
Diversen
In het najaar werd op dode takken van Pinus sylvestris een tot nu toe onbekende apotheciumvorm gevonden. Deze ascusvorm blijkt identiek met de door
HAHN als de perfecte vorm van Phomopsis pseudotsugae beschreven discomyceet
Phacidiella coniferarum. Dit blijkt uit de morfologie en uit cultuurproeven.
Inoculatieproeven op Japanse lariks werden uitgevoerd, om ook het parasitaire
karakter te bevestigen.
Een vergelijkende studie werd gemaakt van fungi, welke op Cenangium ferruginosum lijken en die aanleiding kunnen geven tot verwarring bij de determinatie.
Een literatuurstudie werd gemaakt van het "poleblight", dat in Canada en de
Verenigde Staten optreedt. Dit in verband met ziekteverschijnselen van groveden,
die al jaren lang voortduren (zie ook onder Afd. Groeiplaatsonderzoek).
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De veel bij Salix alba in verschillende delen van het land voorkomende afstervingsverschijnselen werden geïdentificeerd als "watermark disease", die zoals
bekend door een bacterie wordt veroorzaakt.
Met IR. BEUNDERS van het Staatsbosbeheer werd een opstand van afstervende
douglas te St. Anthonis bezocht. Het afsterven bleek niet te zijn veroorzaakt door
Fomes annosus, noch door enig ander parasitair organisme, maar is te wijten aan
de slechte ontwatering van het terrein, dat zeer nat was.
Op verzoek van het Staatsbosbeheer in Paramaribo werden kiemplanten van
Pinus caribaea onderzocht. Met zekerheid bleek dat zij waren aangetast door een
roest. Het type van de aantasting lijkt op die door Cronartium fus/forme. De
tussenwaardplanten van deze Cronartium. Ouercus-soorten, ontbreken echter in
Suriname. Ook de vorm van de haustoriën is niet gelijk aan de voor Cr. fusiforme
in de literatuur bekende.
Evenals in vorige jaren werd voor de afdeling Selectie en Veredeling het
stuifmeel verzameld en werd het bestuivingsprogramma uitgevoerd.
Identificatie van variëteiten van Pinus nigra
Aan jonge planten van de cultuurcontrole op echtheid van geïmporteerd zaad
van Pinus nigra werd weer een anatomisch onderzoek van de naalden verricht.
6. IEPENONDERZOEK (IEPENCOMITE)

De kloon nr. 274, waarvoor in 1958 kwekersrecht werd aangevraagd, is
'Commelin'-iep genoemd; de volledige naam is Ulmus hollandica cv. Commelin.
Door de Stichting Verbetering Houtopstanden worden op grote schaal veldproeven opgezet. Uitgifte van de boom moet nog wachten op de uitkomsten van
enkele vergelijkende resistentietoetsingen.
Voor het eerst stonden dit jaar rijkbloeiende potplanten van iep ter beschikking,
zodat een deel van het kruisingswerk naar de kas verlegd kon worden. Dit leidde
tot versnelling van het kweekwerk: reeds drie maanden na de bestuivingsdatum
waren de zaden gerijpt, gekiemd en tot 30 cm hoge planten uitgegroeid. Het
opende verder nieuwe mogelijkheden voor bestuivingsproeven. Zo kan nu bepaald
worden in welk ontwikkelingsstadium van de bloemen bestuiving het meeste
effect heeft. Bestuiving blijkt zin te hebben gedurende de vrij lange periode tussen
het moment waarop de stempels net zichtbaar worden tot nog nà het moment
waarop de vruchtbeginsels beginnen uit te groeien. De stempels blijven langer
turgescent en fris dan ontvankelijk voor pollen. Verdunning van stuifmeel met
Lycopodium-poeder gaf dit jaar in tegenstelling tot een vorige proef bij een
bepaalde stuifmeelsoort een gevoelige daling van het aantal verkregen zaden.
Vrij veel zaad werd voor diverse proefnemingen en als ruilmateriaal verzonden;
uit de rest werden 5740 kiemplanten opgekweekt. Op ons terrein op Rijkskwekerij
„Drakenburg" kwamen ruim 10.000 zaailingen van 1957 tot uitplanting en
1300 nieuw gemaakte enten.
Callus van eenjarige planten werd met colchicine behandeld; in minstens één
geval leverde een uit dit callus ontstane knop een tetraploïde scheut.
Marcotteren van iepen bleek goed te lukken; Rhizopon A had hierbij echter
een enigszins remmende werking op de wortelvorming. In 1959 zullen nog andere
groeistoffen geprobeerd moeten worden.
De nieuwe methode tot inoculatie met de iepenziekteschimmel Ceratocystis ulmi
(syn. Ophiostoma ulmi) werd verder geperfectioneerd. Het blijkt dat bij jonge
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zaailingen een hoger ziektepercentage wordt verkregen als de schimmelsporen
niet in water, maar in een voedingsoplossing worden toegediend.
De vererving van enkele eigenschappen werd nagegaan. Ziekteresistentie blijkt
tenminste bij jonge planten polyfactorieel en vrij ingewikkeld te vererven. Zo
ook het kenmerk kruiswijze bladstand van de eenjarige zaailingen, dat bij de
diverse kruisingsfamilies in alle percentages tussen 0 en 98 voorkwam. Monofactoriële recessieve vererving lijkt voor te komen voor het kenmerk rood hout,
en misschien voor epinastische niet levensvatbare dwerg-kiemplanten. Minder
doorzichtig is de vererving van een bepaald soort geelbonte zomervlekking van
het blad, terwijl het optreden van planten met witbonte scheuten wel geheel door
het toeval bepaald lijkt te zijn.
Het importeren van nieuw genenmateriaal begint al succes te hebben. Onder
de 32 klonen die in 1956 uit Engeland en Duitsland werden ontvangen blijken
er minstens twee te zijn met een mate van resistentie die zeker hoog genoeg is
om de klonen in het kruisingswerk te kunnen betrekken. Andere klonen moeten
eerst nog nader getoetst worden.
Ook dit jaar werden nieuwe klonen verkregen en wel uit Ierland, OostDuitsland, West-Duitsland, Oostenrijk, Schotland, Turkije, U.S.A., U.S.S.R. en
Zweden, tezamen 66 stuks. Ter verkrijging van representatief materiaal uit de
vormenrijkdom van de Ulmus carpinifolia var. stricta REHD. werd in oktober een
reis gemaakt door het areaal van deze variëteit dat Zuid-Ierland, Zuidwest-Engeland, Noordwest-Frankrijk en de Kanaaleilanden beslaat. Hierbij werden grote
hoeveelheden herbarium- en entmateriaal verzameld en veel nuttige contacten
gelegd. Ook werd de iepenziekte voor het eerst voor Ierland en Jersey gerapporteerd.
Een excursie met enkele botanici door Nederland en België diende tot bestudering van de spontaan in deze landen voorkomende iepen. Voor de systematici
vormt het geslacht Ulmus een van de moeilijkste botanische geslachten; onze
excursie heeft wel tot enige verheldering bijgedragen.
Materiaal van de iep werd verstrekt aan het Genetisch Instituut van de Universiteit te Utrecht voor colchicinebehandeling, zaad uit kruisingen aan PROF. SMALLEY (U.S.A.) en ROVSKI (U.S.S.R.); zaad werd ontvangen uit Oost-Duitsland
( H O F F M A N N ) en de U.S.S.R. (ROVSKI), enthout (twee klonen) uit Zweden.
Met de uitgever van het Handbuch für Pflanzenzüchtung werd overeengekomen,
dat m. HEYBROEK een bijdrage (4 pagina's) over de iepenveredeling zal schrijven.
Voorlichting over iepen en iepeziekte werd gegeven aan de Plantenziektenkundige Dienst, aan administratiekantoor KAKEBEEKE en BRUINING in Goes, aan
de heer ZEEGERS, Amsterdam. Met de studenten die in Baarn een fytopathologisch
onderwerp bewerken en met een deel van de staf van het laboratorium werd een
excursie naar de Dorschkamp en het Willemsbos te Nunspeet gemaakt om boomziekten te zien.
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Overzicht van de werkzaamheden in 1957. K o r t e M e d . Bosbouwproefstation, nr. 34, 1958.

G O O R , C. P . VAN

Fertilizing N o r w a y spruce in heathland afforestation.
nr. 2, 1958 ( 6 0 — 6 6 ) .

Stikstof,

D e invloed van de zonnestraling op de groei van de douglas.
Landbouwk.
Tijdschr. 70 ( 9 ) , 1958 ( 6 9 3 — 6 9 5 ) .
H e t grondonderzoek voor de bosbouw. Ned.
30 ( 9 ) , 1958 ( 2 7 4 — 2 7 6 ) .
G O O R , C. P. VAN,
A. V A N LAAR

en

Bosb.

Tijdschr.

D e aanleg van douglasopstanden. Ned. Bosb. Tijdschr. 30 ( 3 ) ,
1958 ( 6 7 — 8 3 ) ; Korte Med. Bosbouwproefstation, nr. 33, 1958.
Een afsterven van Pinus-soorten in N e d e r l a n d en de vermoedelijke oorzaak. Ned. Bosb. Tijdschr. 30 ( 7 ) , 1958 ( 1 9 9 — 2 0 8 ) ;
K o r t e M e d . Bosbouwproefstation, nr. 35, 1958.

GREMMEN, J.

U e b e r einige Discomyceten u n d ihre Beziehungen mit Konidienformen. Sydowia, Ann. Myc. 11 ( 1 — 6 ) , 1958 ( 2 9 0 — 2 9 5 ) .
Some Discomycetes
from N o r w a y with special reference to
Godronia urceolus ( A . & S.) Karst. Nytt Magasin for Botanik,
Oslo, 6 ( 1 1 — 1 8 ) .
Bijdrage tot de biologie van Cryptodiaporthe
populea
(SACC.)
B U T I N (Dothichiza populea SACC. & BRI.). Ned. Bosb.
Tijdschr.
30 ( 9 ) , 1958 ( 2 5 1 — 2 6 0 ) ; K o r t e M e d . Bosbouwproefstation,
nr. 36, 1958.
Bemerkungen über einige Cenangium
jerruginosum
ähnliche
Pilze. Phytopathol.
Zeitschr.
35 ( 4 ) , 1958 ( 3 7 1 — 3 7 4 ) .
Taxonomical notes on Mollisiaceous fungi; V I . T h e genus
Pyrenopeziza
F U C K . Fungus 28 ( 1 — 4 ) , 1958 ( 3 7 — 4 6 ) .
H E L L I N G A , G.
J. T. M .

en

BROEKHUIZEN

HEYBROEK, H.

M.

Verslag van de excursies georganiseerd in het kader van het
Zesde Internationale Populieren Congres te Parijs van 16 april
tot 1 mei 1957. Ned. Bosb. Tijdschr. 30 ( l ) , 1958 ( 7 — 2 1 ) .
K o r t verslag over de floristische iepenexcursie juli 1958 in
N e d e r l a n d en België, 1958 ( i n t e r n ) .
Verslag over de reis in het areaal van Ulmus
1958 ( i n t e r n ) .

stricta

oktober

Verslag 1957 Iepenonderzoek, 1958 ( i n t e r n ) .
LAAR, A . V A N , en
J,

VAN

SOEST

M E I D E N , H . A, V A N DER

D e groei van de douglas in N e d e r l a n d . Ned.
30 ( 4 ) , 1958 ( 1 1 8 — 1 2 9 ) .

Bosb.

Tijdschr.

K e r n h o u t bij populieren en zijn praktische betekenis. De "Houtwereld 11 ( 2 , 6 en 8 ) , 1 9 5 7 / 1 9 5 8 ( 9 5 0 — 9 5 1 , 101—103 en
1 6 9 ) ; Korte M e d . Bosbouwproefstation, nr. 32, 1958.
Fosfaatbemesting en het aanslaan van populierenbeplantingen.
Het Thomasmeel,
nr. 15, 1958 ( 5 1 — 6 0 ) .
Fenologische waarnemingen in populierenproefvelden. Rapport
t.b.v. de studiegroep „ B o s b o u w f e n o l o g i e " . ( i n t e r n ) .
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MEIDEN, H. A. VAN DER, Roest en schorsbrand als bedreiging van de teelt van populier.
Ned. Bosb. Tijdscbr. 30 (9), 1958 (261—273); Korte Med.
en H. VAN VLOTEN
Bosbouwproefstation, nr. 37, 1958.
RIJ,

W. E. VAN

Bosbouwproefstation ,,De Dorschkamp". T.N.O.-contact 2 (11),
1958 (171—173).

SCHELLING, J. en
C. P. VAN GOOR

Bodemwaardering en bodemvruchtbaarheid. Ned. Bosb. Tijdscbr.
30 (2), 1958 (47—51).

SOEST, J. VAN

Bosbouwkundig onderzoek elders in Nederland. Ned. Bosb.
Tijdscbr. 30 (1), 1958 (22—30).

VLOTEN, H.

Ziekten van de douglas. Ned. Bosb. Tijdscbr. 30 (5), 1958
(145—149).

VAN

BURGER, F. W .

Na tien jaren Bosbouwproefstation. Ned. Bosb. Tijdscbr. 29
(12), 1957 (293—303).

In samenwerking met het Staatsbosbeheer kwam een vlugschrift tot stand
chemische bestrijding van enkele schadelijke gewassen in de bosbouw.

betreffende

Betreffende bemestingsonderzoek aan het Bosbouwproefstation verscheen:
HAGENZIEKER, F.

Fertilizing forest trees. World Crops, October 1958 (1—4).

V. BIJLAGEN
1. SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

(per 31 december 1958)
Bestuur
IR. F. W. MALSCH, Utrecht, voorzitter (vertegenwoordiger Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening)
H. KIKKERT, Zeist, ondervoorzitter
IR. J. W. HUDIG, Arnhem, secretaris
vertegenwoordigers vanhet Bosschap
IR. H. J. A. HENDRIKX, Arnhem, lid.

D R . J. F. VAN OOSTEN SLINGELAND, De Steeg, lid

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

P. DAMMING, Utrecht

,

leden-vertegenwoordigers
werkgeversorganisatie

j

\

B. DOOLAARD, Oosterbeek
> leden-vertegenwoordigers werknemersorganisaties
J. Ros,Assen
J
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.
lepencomité
IR. F. W . MALSCH, voorzitter

F. G. BREMAN, Hoofd Amsterdamse Plantsoenendienst
IR. F. W . BURGER, Staatsbosbeheer

PROF. DR.G. HELLINGA, Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek, afd. Houtteelt
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 van de Universiteit Utrecht
D R . P. M. L. TAMMES, Plantenziektenkundige Dienst
PROF. DR.J O H .WESTERDIJK, Baarn

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

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

De commissie bestaat uit de directeuren of hunvertegenwoordigers vande drie afdelingen
(Houtmeetkunde, Houtteelt en Bosexploitatie) vanhet 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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2. P E R S O N E E L

(per 31 december 1958)
Directeur: D R .H. VAN VLOTEN

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

F. TIEMENS, (technisch ambtenaar le kl.)
J. C. E. DIESMAN (technisch assistent)
Afdeling Groeiplaatsonderzoek en Teelt ran Naaldhout
IR. C. P. VAN GOOR (hoofd)
K. JAGER (assistent)

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

Afdeling Teelt ran 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)
G. VAN NIEUWENHUIZEN (arbeider)

Afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek
D R . H. VAN VLOTEN (hoofd)

J. GREMMEN (technisch ambtenaar Ie kl.)
lepenonderzoek
IR. H. M. HEYBROEK (hoofd), gedetacheerd bij Phytopathologisch Laboratorium W . C.
Scholten, Baarn
A. M. VANDENMAAGDENBERG (assistent A ) , idem
Administratie
M E J . C. GREGOOR (chef administratie)
M E J . G. H. JANSEN (secretaresse/bibliothecaresse)
MEVR. H. W . M. WELDRING-CUYPERS (secretaresse)

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. RUTJES (werkster)
3. PERSONALIA

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening benoemde DR.H. VAN
VLOTEN tot voorzitter van de Nationale Populieren Commissie.
Tevens werd DR. VAN VLOTEN benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Stichting
Verbetering Houtopstanden.
Als lid van het Permanent Committee van de Internationale Populieren Commissie nam
DR. V A N VLOTEN deel aaneen vergadering, dievan 30 juni tot 5 juli plaats had te Rome.
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Als vice-voorzitter van de I U F R O woonde D R . V A N V L O T E N de jaarlijkse bijeenkomst bij
van het bestuur van de I U F R O . Deze bijeenkomst werd van 7 tot 13 september te Brussel
gehouden.
O p uitnodiging van de Fürst zu Salm-Salm w o o n d e D R . V A N V L O T E N met PROF. D R . G.
H E L L I N G A een bijeenkomst van D u i t s e autoriteiten te A n h o l t bij; deze was georganiseerd
door DR. W . L A N G N E R , directeur van het Institut für Forstpflanzenzüchtung te Schmalenbeck, D u i t s l a n d om een indruk te geven van het werk aan het filiaal van zijn instituut,
dat zich onder leiding van DR. SAUER bezig h o u d t met de v e r e d e l i n g van Aigeirospopulieren.
IR. J. F. W O L T E R S O N volgde per 1 april PROE. D R . G. H E L I . I N G A op als hoofd van de
afdeling Selectie en Veredeling.
IR. H . M . H E Y B R O E K maakte een studiereis naar Engeland, Ierland en Frankrijk door het
verbreidingsgebied van Ulmus slricla, waarbij een intensief contact ontstond met het Engelse
bosbouwproefstation, met K e w Botanical Gardens en Ierse bosbouwautoriteiten. Hierbij werd
veel waardevol materiaal voor het iepenonderzoek aan de bestaande collectie toegevoegd.
IR. H E Y B R O E K maakte verder met D R . R. M E L V I L L E ( K e w H e r b a r i u m , L o n d e n ) , A. T o u w
(Rijksherbarium, Leiden) en DR. A. L A W A L R E E (Staatsherbarium, Brussel) een floristische
iepenexcursie.
Het onderzoek van de W e r k g r o e p „Snoei" (vroeger „Snoei van L a a n b o m e n " ) werd gecentraliseerd bij het Bosbouwproefstation. In verband hiermee werd het secretariaat overgenomen door IR. H . A. V A NDER M E I D E N .
D o o r de directie van de Nederlandsche Heidemaatschappij werd IR. V A N DER M E I D E N
verzocht, in verband met het overlijden van PROF. H O U T Z A G E R S , de redactie te willen voeren
van het in 1959 te verschijnen „ H a n d b o e k voor de Populieren teelt".
In de Sectie Fenologie van de Studiekring voor Ecologie van het Koninklijk Genootschap
voor Landbouwwetenschap werd een studiegroep „Bosbouwfenologie" opgericht; van de
zijde van het Bosbouwproefstation werken hierin m e d e IR. C. P. V A N G O O R , IR H . A. V A N
D E R M E I D E N en D R . G.

SISSINGH.

D e heer J. G R E M M E N maakte van 13 tot 24 oktober een studiereis naar Zweden, waar hij
onder meer de afdeling Pathologie van het Zweedse bosbouwproefstation, die onder leiding
staat van D R . E. R E N N E R F E L T , en de afdeling van PROF. E. BJ0RKMAN aan de Bosbouwhogeschool, beide te Stockholm, bezocht en mycologische vragen besprak met PROF. D R . J.
A . N A N N F E L D T in Uppsala.
Als laatste van de leden van het personeel ging ook de heer J. G R E M M E N in Rijksdienst
over.
Per 1 maart verliet M E J .E. J. D E L I G T de dienst wegens huwelijk; zij werd per 1 juni
opgevolgd door M E J . H . M E Z A C H .
M E V R . G. M . V A N D A M - V A N H A R E N verliet de dienst per 15 december en werd opgevolgd
door M E V R . H . W . M . W E L D R I N G - C U Y P E R S , die reeds per 1 november haar werkzaamheden
begon.
Enige tijdelijke hulpkrachten waren werkzaam bij de administratie, de bibliotheek, de afd.
Selectie en Veredeling en het Iepenonderzoek.
Gastmedewerkers
D R . G. SISSINGH, houtvester bij het Staatsbosbeheer, zette zijn onderzoek over de douglas
voort.
I N G . P. V U J I C uit N o v i Sad, Joegoslavië, stelde zich gedurende vier maanden op de
hoogte van populierenziekten en populierencultuur.
Miss L. C A R D O S O van het Staatsbosbeheer in Sao Paulo, Brazilië, werkte gedurende één
week op de afdeling Pathologie en Resistentieonderzoek in overleg met PROF. D R . A. J. P.
OORT.

M e t de directie van het Staatsbosbeheer werd een regeling getroffen, waarbij de bosbouwk u n d i g ambtenaren in opleiding gedurende drie maanden ook aan het Bosbouwproefstation
worden tewerkgesteld, om vertrouwd te geraken met het b o s b o u w k u n d i g onderzoek; zij
werken g e d u r e n d e hun verblijf mee aan verschillende afdelingen.
Buitenlandse

bezoeken

M R . H . AsPENGRéN,
P R O F . A. B I R A G H I ,
IR. G. B L O M ,
DR. H. BUTIN,
Miss L. C A R D O S O ,
M R . A. CARLISLE,
IR. F R . D E C O N I N C K ,

aan het

proefstation

Zweden
Istituto di Patologia Forestale, Firenze, Italië
Vancouver, Canada
Biol. Bundesanstalt, H a n n . - M ü n d e n , D u i t s l a n d
Sao Paulo, Brazilië
Imperial Forestry Institute, Oxford, Engeland
Assistent bij het Centrum voor Bodemkartering, België
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IR. FR. D U F R A N E ,
M R . A. G. E N U D R I O ,
D R . W . ERNST,
D R . R. E. G R A E B E R ,
M R . G. D . H O L M E S ,
I R . A. H U Y G H ,
M R . L. A. ISAAC,
P R O F . J. K O C H M A N ,
DR. W.
IR. D .

LANGNER,
LAMBERTS,

D R . L. L E Y T O N ,
M R . J. M A C D O N A L D ,
M R . H . G. M A C G I L L I V R A Y ,
I N G . I. M O R O N ,
D R . C. M Ü H L E
T. R. P E A C E ,

LARSF.N,

M R . H. REUSS,
M R . R. I. S T A N L E Y ,
I R . V. S T E E N A C K E R S ,
M R . I. B. S T O C K S ,
D R . P. J. V I R O ,
I N G . P. V U J I C
M R . D . R. D E W E T ,
PROF. H. ZYCHA,

Rijksingenieur van W a t e r s en Bossen,
België
Madrid, Spanje
E r n ä h r u n g , LandLandforstmeister. Bundesministerium f.
Forstwirtschaft, Bonn, Duitsland
Juridisch medewerker, ibidem
Alice H o l t Lodge, Farnham, Engeland
W e r k l e i d e r bij het Centrum voor Bosbiologie, afd. Scheikunde
en Mikrobiologie, België
St. Portland, U.S.A.
Institut für Phytopathologie, Landwirtschaftliche Hochschule,
W a r s c h a u , Polen
D i r e k t o r Inst. f. Forstpflanzenzüchtung, Schmalenbeck, Duitsland
Bokrijk, België
Imperial Forestry Institute, Oxford, Engeland
Director of Research and Education, Forestry Commission, London, Engeland
Forestry Branch, Fredericton, N . B . , Canada
Directeur de la Escuela de Silvicultura, M o l d o n a d o , Uruguay
Institut de Populiculture, G r a m m o n t , België
Forest Research Station, Alice H o l t Lodge, Farnham, Engeland
Biol. Bundesanstalt, H a n n . - M ü n d e n , Duitsland
California Forestry and Range Experiment Station, Berkeley,
California
Institut de Populiculture, G r a m m o n t , België
Forestry Commission, London, Engeland
Helsinki, Finland
N o v i Sad, Joegoslavië
Secretaris van Bosbouw, Pretoria, Afrika
Hann.-Münden, Duitsland

Nederlandse bezoeken aan het
proefstation
10 studenten en assistenten uit Baarn
10 deelnemers kadercursus B.P.O.

