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I. HET BOSBOUWPROEFSTATION „DE DORSCHKAMP" IN 1961
Het inzicht omtrent de plaats, die het Bosbouwproefstation in de Nederlandse
bosbouw dient in te nemen, verdiepte zich mede dank zij het feit dat dit noodzakelijk was voor het opstellen van het organisatieschema, dat als basis voor het
programma van eisen voor de nieuwbouw zal dienen.
Het Bosbouwproefstation, dat werkt op het vlak van de toegepaste wetenschap,
is in de allereerste plaats te beschouwen als een instrument ten dienste van de
bosbouwpraktijk. Dit houdt in dat de bosbouwpraktijk dan ook met de resultaten
van het onderzoek gediend zal moeten zijn. Uit reacties bleek dat veel van datgene,
dat door het proefstation werd gepubliceerd, de praktische bosbouwer niet of
nauwelijks bereikte. De oorzaak hiervan was veelal een te grote omvang van de
publikaties, vaak gepaard aan een te gedetailleerde behandeling van onderzoekmethodiek en resultaten.
Veel van de onderzoekprojecten in de bosbouw zijn van lange duur, sommige
nemen voor een volledige afwerking een periode van tientallen jaren in beslag.
Gedurende deze periode van onderzoek worden echter steeds voorlopige resultaten bereikt, die de bosbouwpraktijk vooruit kunnen helpen. Door deze op een
korte, overzichtelijke en begrijpelijke wijze, die wetenschappelijk toch verantwoord
is, te publiceren, groeit de praktijk met het onderzoek mee. Daardoor blijft de
praktische bosbouwer op de hoogte van hetgeen door het proefstation wordt onderzocht, wordt hem de weg geopend om nadere inlichtingen te vragen en wordt
hij bij het lezen van een samenvattende publikatie, waarin uiteindelijk het onderzoek aan het project wordt afgesloten, niet overvallen met een veelheid van hem
onbekende gegevens. Uit dien hoofde werd besloten over te gaan tot het publiceren
van een nieuwe rubriek getiteld Berichten Bosbouwproefstation.
In het verslagjaar werden 20 van dergelijke berichten gepubliceerd, waarvan
de titels onder hoofdstuk IV in dit verslag zijn opgenomen.
Naast publiciteit door het geschreven woord is echter het mondeling uitdragen
van de vergaarde kennis van zeer veel belang. Ook hieraan werd veel aandacht
besteed. Niet alleen in lezingen, maar ook door persoonlijke contacten werd de
band met de praktijk verstevigd. Het is nl. voor een instituut als het Bosbouwproefstation noodzakelijk om de moeilijkheden, waarmede de praktijk te kampen
heeft, nauwkeurig te kennen. Regionale besprekingen tussen bosbeheerders en
stafleden leverden hiertoe een waardevolle bijdrage.
Een andere mogelijkheid om een vlotte doorstroming van onderzoekresultaten
te bevorderen is de toetsing ervan in series eenvoudige landelijke proeven, waaraan de bosbouwpraktijk actief deelneemt. Als voorbeeld moge dienen het onderzoek naar de bestrijding van onkruid in bosculturen.
Om op internationaal niveau op de hoogte te blijven van datgene, dat in de
omringende landen aan de verschillende projecten van onderzoek wordt gedaan,
werden enkele buitenlandse reizen ondernomen. Vaak kan een grote besparing in
kosten en een aanzienlijke versnelling van het onderzoek worden bereikt, wanneer
men tijdig op de hoogte is van hetgeen aan andere instituten wordt onderzocht.
In verband hiermede is het niet mogelijk om te wachten tot deze onderzoekingen
zijn afgesloten en gepubliceerd. Bovendien is het zeer de moeite waard te weten
welke instelling de verschillende instituten en onderzoekers hebben ten opzichte

van het bosbouwkundig onderzoek. In dit kader was het IUFRO-congres te
Wenen, waaraan deelnamen de directeur en de hoofden van de afdelingen Houtteelt loofbomen, Iepenonderzoek en Pathologie en resistentieonderzoek, van veel
belang. Duidelijk kwam hierbij weer naar voren dat ieder land zijn eigen bosbouwprobleem heeft, afhankelijk van de hoeveelheid bos, de groeiplaatsen, de
aard van de geteelde houtsoorten en de afzetmogelijkheden daarvan. Deze omstandigheden bepalen het onderzoek, dat hierdoor van land tot land sterk kan
verschillen. Hierbij dient men echter wel te bedenken dat de betekenis van de
bepaalde onderzoekingen ver buiten de landsgrenzen kan uitgaan.
Wel neemt Nederland in vergelijking met de andere landen van West-Europa,
wat betreft de bosbouwproblemen, een bijzondere plaats in door de aard van de
ecologische factoren aan de ene zijde, waarmee alleen een deel van België en een
deel van Noordwest-Duitland overeenstemmen, en de bestemmingspolitiek van
het bos aan de andere zijde.
Door de snelle groei van de bevolking en de geringe bosoppervlakte komen
recreatie- en natuurbeschermingsaspecten van het bos steeds meer naar voren. Het
Bosbouwproefstation zal bij zijn onderzoek rekening moeten houden met de
technische problemen, die deze aspecten met zich meebrengen. Voorts wordt
reeds onderzoek verricht aan wegbeplantingen en beplantingen van kavelgrenzen,
waar produktiedoeleinden veelal ondergeschikt gemaakt zijn aan landschappelijke
belangen.
Een van de belangrijkste taken van het Bosbouwproefstation zal echter blijven
het streven naar verhoging van de houtproduktie, bij een zo laag mogelijk kostenniveau, zonder dat andere facetten van de bosbeplantingen uit het oog worden
verloren.
Naast een goed beheer is het toegepaste bosbouwkundig onderzoek een van de
grondslagen, waarop ons bos kan voortbestaan.

II. RESULTATEN VAN PRAKTISCH BELANG OF MET PRAKTISCHE
PERSPECTIEVEN
1. De groei van goede tot redelijk goede grovedennenopstanden, waaruit het mos
en strooisel worden gewonnen, daalt met gemiddeld 2 m3 per jaar per ha.
Deze groeivermindering houdt op de betreffende groeiplaatsen vele jaren
aan. In bepaalde gevallen — vooral op droge humuspodsolen — neemt de
gezondheid van een aldus behandeld bos na 5 à 10 jaar zo sterk af, dat soms
voor volledige afsterving moet worden gevreesd.
2. Het bij de zgn. moswinning compenseren met compost heeft geen enkel
effect op de groeivermindering van de aanwezige opstand. Bij de verjonging
van grovedennenbos of de omzetting in douglas moet als gevolg van moswinning — ook met compensatie door compost — rekening worden gehouden
met het optreden van ernstig stikstofgebrek in de jonge culturen.
3. De gevoeligheid van Molinia coerulea (pijpestrootje), Deschampsia flexuosa
(bochtige smele) en Festuca ovina (schapegras) voor dalapon is zodanig, dat
bespuitingen met 5 tot 7y2 kg per ha kunnen worden uitgevoerd over de
gehele periode van december tot april. Voor „rijkere" grassen blijft de periode
van half maart tot half april aangewezen.
4. Bij de chemische bestrijding van grassen in bouwlandbebossingen met dalapon
dient met snelle hergroei rekening te worden gehouden, zodat in veel gevallen herhalingen (eenmaal per jaar) van de behandeling nodig zijn alvorens
de cultuur tot sluiting komt.
5. Het selectief bestrijden van een bestaande grasmat in naaldhoutculturen met
triazinen is mogelijk door een vroege toepassing (midden winter) op gronden zonder ruwe humus en een humusgehalte van de minerale grond van
minder dan 2l/ 2 %.
6. Onkruidgroei kan worden voorkomen door simazin. Bij naaldhout is gebruik
van atrazine ook mogelijk. Aanwezigheid van ruwe humus inactiveert echter
het middel in belangrijke mate. Op humus- en kleiarme gronden moet
met een bepaalde gevoeligheid van jong loofhout rekening worden gehouden.
Naaldhout is minder gevoelig.
7. Voor het chemisch onderzoek van bosgronden is — binnen bepaalde bodemeenheden en met uitsluiting van stuifzanden — een bemonsteringsdiepte van
0—25 cm als representatief voor de gehele „bouwvoor" te beschouwen.
8. Onderzoek in de oude populierenproefvelden van de Nederlandsche Heidemaatschappij toonde aan, dat de groeiverschillen tussen de handelscultivars
binnen elk proefveld meer bepaald worden door ziekten en plagen dan door
genetische eigenschappen of door groeiplaatseisen. De enige uitzondering is
'Gelrica', die op alle drie, sterk uiteenlopende groeiplaatsen steeds veruit de
snelste groei vertoonde.
9. Bij een landelijke inventarisatie bleek op uiteenlopende bodemtypen 'Serotina'
op oudere leeftijd kroonsterfte te vertonen. Dit verschijnsel, ook in andere
West- en Middeneuropese landen geconstateerd en waarvan de oorzaak niet
met zekerheid bekend is, neemt een dermate omvang aan dat het aanplanten
van deze cultivar niet moet worden aangeraden. Onderzoek naar het voorkomen van verschillende klonen van 'Serotina' is begonnen.

10. Voorlopig moet voor alle populierenaanplantingen op gleygronden in NoordBrabant een gecombineerde stikstof- en kalibemesting worden aanbevolen, dit voor bevordering van de groei en voor vermindering van de
aantasting door roest en Marssonina. Vooral de kalivoorziening laat op dezegronden veel te wensen over.
11. Vooral in wegbeplantingen blijkt 'Serotina erecta' zeer gevoelig te zijn voor
Marssonina, een bladziekte die sterk vervroegde bladval en secundair afsterven door Dothichiza veroorzaakt. De gevolgen kunnen desastreus zijn.
'Serotina erecta' is de meest gevoelige, 'Robusta' de minst gevoelige cultivar.
12. Een vroegtijdig vanuit lariks met roest geïnfecteerde populierenbeplanting
kan in vlak terrein nog tot op een afstand van 20 km andere populieren zwaar
met roest besmetten. Dit accentueert de wenselijkheid combinatie van populier
en lariks (minder dan 1 km van elkaar) te voorkomen.
13. Populierenstek wordt op de kwekerij in het algemeen te dicht geplant, indien
het gaat om het kweken van eenjarig plantsoen. De optimale plantafstand
voor 'Robusta' blijkt 50 X 100 cm te zijn.
14. Zaailingen van Corsicaanse resp. Oostenrijkse den zijn in het eerste jaar na
het zaaien duidelijk verschillend en daardoor te herkennen. Geen verschil is
te zien tussen Corsicaanse den uit Nederland en die uit Corsica of Oostenrijkse
den uit Nederland en die uit Oostenrijk of Joegoslavië. De zaailingen van de
'Koekelaere' den zijn in het eerste jaar identiek met Pinus nigra calabrica.
Zaden van de oude Pinus nigra bomen uit Schoorl, waarvan het type intermediair leek tussen Corsicaanse en Oostenrijkse den, bleken zaailingen op te
leveren, die in het eerste jaar volkomen geleken op die van Pinus nigra
corsicana.
15. Een bruikbare en eenvoudige methode voor het beklimmen van bomen werd
gevonden. Met een katapult wordt een loden prop, waaraan een nylon vislijn
(zoals gebruikt bij werphengels) over een zware tak geschoten. Aan deze
nylonlijn wordt een touw over deze tak getrokken. Met dit touw wordt dan
de draagkabel van een touwladder omhoog gehesen. Deze methode heeft
vooral dan voordelen, wanneer de boomfiets moeilijk of niet kan worden
gebruikt omdat de bomen zeer takkig zijn, te dik zijn of zeer zware zijtakken op geringe hoogte hebben (oude populieren).
16. De iep 'Commelin' is in 1961 voor het eerst in de handel gekomen. De vraag
ernaar was groot.
17. In het verslagjaar werden voor de „Minutentabellen I960 voor het veilingswerk van groveden en Japanse lariks" in de Collectieve Arbeidsovereenkomst
voor de Bosbouw (1 mei 1961 t / m 30 april 1962) speciale regelingen ten
aanzien van de toepassing getroffen.
18. Op grond van in dit en in het voorafgaande jaar verrichte tijdstudies zijn
minutentabellen voor het vellingswerk van douglas opgesteld.
19- Eveneens is op grond van tijdstudies een minutentarief voor uitmeten, verzagen, sorteren en stapelen van naaldhout in handkracht samengesteld.
20. Voor het opsnoeien van populier op snoeihoogten tussen 3 en 5 m zijn de EIA
snoeibeitel met klopper en de nieuwe snoeizaag van FOLSCHE, beide eenmanswerk, doelmatige gereedschappen. Voor snoeien boven 6 m kan gebruik
van licht-metaal ladder en een Jirizaag worden aanbevolen.

III. ACTIVITEITEN EN AAN DE ORDE GESTELDE VRAAGSTUKKEN
1. AFDELING GROEI- EN OPBRENGSTONDERZOEK
Inhoudsonderzoek
Sectiemetingen ten behoeve van inhoudstabellen werden verricht bij douglas,
sitkaspar en Corsicaanse den.
Groeionderzoek
Voor het groeionderzoek van Oostenrijkse en Corsicaanse den werd na beoordeling en selectie een tiental nieuwe proefperken uitgezet op de Utrechtse
heuvelrug en de Veluwe.
Het onderzoek aan de bestaande perken werd normaal voortgezet. Zo werden
60 oude perken (douglas, Japanse lariks, Oostenrijkse en Corsicaanse den, Chamaecyparis, Amerikaanse eik en inlandse eik) hermeten en de meetgegevens verwerkt.
Meetwerk andere afdelingen
Voor de afdeling Houtteelt loofbomen zijn 92 proefperken gemeten. Voor de
afdeling Houtteelt naaldbomen bedroeg dit aantal 53; een achttal nieuwe perken
werd uitgezet.
2. AFDELING HOUTTEELT NAALDBOMEN
Groeiplaatscorrelatieonderzoek
Het douglasgroeiplaatscorrelatieonderzoek, dat tot doel heeft de betekenis van
alle factoren die de groei beïnvloeden — klimaat, bodem, voorgeschiedenis, bosbehandeling, herkomst — kwantitatief vast te stellen, is tot aan het bewerken
van de onderzoekresultaten gereed. Er zijn 474 proefplekken, waarvan het chemisch grondonderzoek en de groeimetingen gereed kwamen. Ook de bodem- en
vegetatieopnamen ,zijn door de Stichting voor Bodemkartering volledig uitgevoerd. Door de afdeling Selectie en veredeling zijn van alle proefperken de
selectiekriteria vastgelegd. Met de bewerking van deze gegevens is begonnen, doch
in verband met het tijdelijk inschakelen van de assistent Hol bij de grovedennenselectie is hierin vertraging gekomen.
In het kader van het algemene groeiplaatscorrelatieonderzoek is in samenwerking met de Stichting voor Bodemkartering een onderzoek ingesteld met het doel
om na te gaan met welke bemonsteringsdiepte van bosgronden kan worden volstaan voor het chemisch onderzoek.
In totaal zijn hiervoor 146 grondmonsters, afkomstig van humuspodsolen uit
het Mastbos en genomen zowel van de laag 0—25 als van de gezamenlijke lagen
tot aan de C horizont, onderzocht op pH, gloeiverlies, stikstof, fosfaat en kali.
Uit dit onderzoek is gebleken, dat er geen of een zeer gering verschil in de
analyseuitkomsten van de monsters, genomen volgens deze beide methoden,
bestaat. Daar waar een significant verschil bestaat is dit echter van een orde van
grootte (maximaal 2l/ 2 % van het gemiddelde), die ver beneden de getolereerde

bemonsterings- en analysefout van 10% ligt. Dit betekent, dat in het Mastbos
de bemonsteringsdiepte van 0—25 cm als representatief mag worden beschouwd.
Bemestingsonderzoek
Als gevolg van het optreden van zware nachtvorst moest een aantal N P K
bemestingsproeven in douglas, waarbij kali- en mengmeststoffen onderwerp van
onderzoek waren, worden afgeschreven, voordat resultaten konden worden verkregen. De verloren gegane reeks is door een nieuwe vervangen.
Het onderzoek van de bemestingsproefvelden in douglasbeplantingen met groeistoornissen is zover gereedgekomen, dat een publikatie in voorbereiding is. Enkele van de conclusies, waartoe dit onderzoek heeft geleid, zijn de volgende.
Een groeistoornis bij douglas als gevolg van voedingstekort is, wanneer deze
optreedt op voor douglas geschikte of nog geschikte grond, steeds door bemesting
volledig op te heffen. Op grond van chemisch grond- en gewasonderzoek is
echter een bepaalde bemestingsbehoefte niet vast te stellen, hetgeen de aanleg van
eenvoudige landelijke bemestingsproeven in karteringsgebieden van de Stichting
voor Bodemkartering tot gevolg heeft gehad. Totdat dit landelijke bemestingsonderzoek resultaten geeft, zal in douglas met NPK mengmeststoffen worden gewerkt.
Het landelijke bemestingsonderzoek werd in het verslagjaar met een groot aantal
proefvelden in de karteringsgebieden op de Veluwe en in Noord-Brabant uitgebreid.
Een aantal proefvelden in het noorden van het land is door nachtvorst verloren
gegaan. In totaal liggen op de verschillende bodemtypen 54 proefvelden, waarvan 3 in lariks, 5 in douglas, 2 in fijnspar, 2 in sitka, 2 in Abies grandis, 23 in
groveden, 15 in Corsicaanse den en 2 in Oostenrijkse den.
In de proefvelden in de gemeentebossen te Mill, waar onderzocht wordt in
hoeverre de stikstofhuishouding van oorspronkelijk rijke, doch door eeuwenlange
plaggenwinning verarmde gronden kan worden verbeterd, is gedeeltelijk tot een
herinzaai van leguminosen overgegaan. Door konijnenvraat waren op de niet afgerasterde percelen nagenoeg alle stikstofbindende planten verdwenen. Bemestingsproeven van oudere opstanden op deze gronden — ook van groveden —
geven een zodanig effect te zien, dat verder onderzoek van bemesting van oudere
opstanden in overweging is genomen. Voor het sporenelementenbemestingsonderzoek, dat zich in hoofdzaak heeft geconcentreerd in de gemeentebossen van Someren, de Staatsboswachterijen Schoonlo, Gieten en Harskamp, is de medewerking
verkregen van ir. Ch. H. Henkens van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
te Groningen. In overleg met deze is aan het aantal potproeven en bemestingsproefvelden uitbreiding gegeven en wel met gecombineerde kalk- en koperbemestingen.
Opvallend is bij dit project, dat in de naalden van douglas een overmaat aan
zware elementen wordt aangetroffen. De overmaat aan zink is vooral duidelijk.
Het is zeer waarschijnlijk dat de groeistoornissen in genoemde gebieden
niet op één element zijn terug te voeren, maar dat meer sporenelementen een rol
spelen. Door kalkbemesting kan de overmaat aan zware elementen worden tegengegaan, waardoor echter de kans op een tekort aan een ander sporenelement, b.v.
koper, groter wordt.
In het kopergebreksproefveld op de rijkskwekerij „Drakenburg" is het
symptoom van kopergebrek in douglas en fijnspar vastgesteld en omschreven. Deze symptomen doen, met name bij fijnspar, sterk aan nachtvorstschade denken. Bij
naaldhout is de stikstofverzorging van invloed op de koperhuishouding.

Met de stikstofgift neemt het tekort aan koper toe. De invloed van fosfaat schijnt
minder belangrijk te zijn.
Een aspect van de bemesting, waaraan in het verslagjaar meer aandacht is besteed, is de gevoeligheid van de bomen voor parasitaire aantastingen. Ook van de
zijde van het Itbon bestaat hiervoor belangstelling. Door ir. P. Gruys wordt
thans in dit verband onderzocht de invloed van NPK-bemestingen in groveden op
de bezetting met Diprion pini.
In principe analoog hieraan zijn door het Bosbouwproefstation enkele NPKproefvelden aangelegd in groveden, waarin het bemestingseffect op de gevoeligheid voor Lophodermium pinastri wordt bestudeerd.
Onkruidbestrijding
Op grond van de resultaten van een kleine 100 landelijke proeven, genomen in
samenwerking met de consulenten en houtvesters van het Staatsbosbeheer, en een
aantal tijdstippen-, doserings- en wachttijdenproeven kon een voorschrift voor het
gebruik van simazin en atrazin in de bosbouw worden opgesteld en gepubliceerd.
Deze middelen kunnen worden gebruikt voor de selectieve bestrijding van grassen
en voor het voorkomen van onkruidgroei in culturen op schone grond. Factoren,
die naast dosering en tijdstip het resultaat beïnvloeden, zijn de weersomstandigheden in de winter, het al dan niet aanwezig zijn van ruwe humus, het humusgehalte van de grond en de grassoort.
Naaldhout is weinig gevoelig voor triazinen en een bepaalde wachttijd is niet
noodzakelijk. Wanneer klemplanting wordt toegepast, kan bij toediening van triazinen als preventief onkruidbestrijdingsmiddel zelfs vóór het planten worden gespoten. Loofhout is daarentegen gevoeliger, zodat hierbij bepaalde voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
Het onderzoek van dalapon als selectief grassenbestrijdingsmiddel werd afgesloten met een laatste vegetatieopname in de landelijke proeven, gecombineerd met
een chemisch bodemvruchtbaarheidsonderzoek. Daarbij blijkt, dat de hergroei van
gras op gronden met een voor bosbouwkundige normen hoge bodemvruchtbaarheid en zonder ruwe humus — oude bouwlandgronden — zo sterk is, dat jaarlijkse herhaling van de dalaponbehandeling nodig is, of dat tot een bestrijding met
triazinen, al dan niet in combinatie met dalapon, moet worden overgegaan. Op
de arme en matig rijke gronden is — bij goede toepassing — de nawerking twee
tot drie jaar. Een goede samenhang van grassoort, bodemtoestand en vegetatieontwikkeling kon worden vastgesteld. Een publikatie is in voorbereiding.
In samenwerking met ir. P. H. M. Tromp van de Nederlandsche Heidemaatschappij werden enkele vergelijkende proeven genomen met de propaanrugspuit en
de motorrugspuit bij de bestrijding van loofhoutopslag. Op een tweetal terreinen
zijn proeven opgezet met betrekking tot de selectieve chemische bestrijding van
heide in Pinusculturen.
Bosaanleg
Het onderzoek betreffende de bosaanleg omvat op het ogenblik de houtsoortenkeuze op enkele bijzondere gronden, zoals Zuiderzeebodemgronden, verlaten aspergegronden, laag gelegen zure vruchtbare gronden; de bodemvoorbereiding, zoals deze wordt beïnvloed door de beschikbaarheid van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en het gebruik van bodembedekkers bij de aanleg van douglasbos op voormalig bouwland.
Voor het doen van bepaalde bosaanlegproeven — zoals b.v. plantverband —
wordt op de proefkwekerij een voorraad douglas- en Pinusplantsoen gekweekt van
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goede Nederlandse herkomst en goede conditie. Gebruik van aangekocht plantsoen
brengt belangrijke risico's voor deze proeven met zich mee. Reeds enkele proefvelden zijn door onvoldoende conditie van het plantsoen verloren gegaan.
Hoewel het probleem zuivering van culturen niet direct onder bosaanleg thuishoort, wordt het, gezien de kleine plaats die het bij het onderzoek inneemt, hier
genoemd. De zuiveringsproef in een Corsicaanse dennenbezaaiing op het landgoed „De Utrecht", die sterke groeireacties te zien gaf, is gevolgd dcor een
tweede proef in Corsicaanse den in de gemeentebossen te Someren. De proef op
„De Utrecht" is een stamtalzuivering, terwijl in Someren in verschillende stamtallen naar typen van zaailingen is gezuiverd. Beide proeven zijn begonnen toen
de bezaaiing ca 1,80 resp. 1,50 m hoog was.
Strooiselrooj
In verband met de voortdurende strooiselwinning en de zware druk, die vooral
op de besturen van bosbezittende gemeenten in Noord-Brabant door strooiselhandelaren wordt uitgeoefend, zijn in samenwerking met het Staatsbosbeheer te
Helmond enkele demonstratieproefvelden aangelegd. Tevens is nog eens door middel van groeianalysen nagegaan in welke mate door eenmalige strooiselwinning de
groei van het bestaande bos wordt beïnvloed.
In Noord-Brabant bleek de aanwas blijvend met 2 à 3 m-5 te zijn teruggelopen,
terwijl op de armste groeiplaatsen acht jaar na de winning plaatselijk sterfte
in de dennen optrad. Compensatie met compost bleek de groeiachteruitgang niet
te kunnen remmen. Het grootste gevaar van de strooiselwinning is de verzwakking
van de opstand, waardoor de weerstand tegen alle mogelijke ziekten en plagen
vermindert.
In samenwerking met de NCRV werd een televisieuitzending verzorgd, waarin
de ernstige dreiging van de gevolgen van strooiselroof naar voren werd gebracht.
Kwekerij bosplantsoen
De belangrijkste consequentie van het planttijdenonderzoek bij douglas van dr.
G. Sissingh is onderzoek van de kweekmethoden van douglasplantsoen. Op het
landgoed „De Dorschkamp" is daartoe een proefkwekerij aangelegd, waarin verschillende proeven met betrekking tot verspeendichtheid, verspeentijdstip, zaailingensortering, bemesting enz. van douglasplantsoen zijn opgezet. Deze lopen
gedeeltelijk parallel met proeven in de Staatsboswachterij Borger en de boswachterij Gortel van het Kroondomein. Aangezien voor het kweken van bosplantsoen
geen of slechts incidenteel onderzoek is verricht en de toegepaste methoden in
hoofdzaak berusten op traditie is voor het bijeenbrengen van de bestaande ervaring
en het uitvoeren van bepaalde proeven'een Werkgroep „Kwekerijen bosplantsoen"
geformeerd, waarin het Staatsbosbeheer, de Nederlandsche Heidemaatschappij en
het Proefstation voor de Boomkwekerij mede zitting hebben. Deze werkgroep nam
het onderzoek van de bruikbaarheid van plastic verpakkingsmateriaal bij het
transporteren en bewaren van douglas en Corsicaanse den ter hand. Plantproeven
hiertoe worden op vier plaatsen in het land genomen.
Nachtvorst
In overleg met het KNMI en het Staatsbosbeheer werd overgegaan tot het instellen van een werkgroep van het proefstation ter bestudering van nachtvorstschade in de bosbouw. Een werkplan voor het jaar 1962 werd voorbereid.
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Dennensterven
Het onderzoek naar de oorzaak van het zgn. dennensterven wordt in nauwe
samenwerking met de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek verricht.
In dit verband werden van bepaalde opstanden periodiek gewasmonsters verzameld voor het analyseren van het zetmeelgehalte. Daarbij is gebleken, dat dit
in de winter zeer laag is om half maart ongeveer tienvoudig toe te nemen. Tevens
werden van een aantal opstanden met bekende herkomst vermeerderingen gemaakt voor vergelijkend onderzoek met andere grovedennenselecties.
Onder geconditioneerde omstandigheden werden bij een groenblijvende en een
geelkleurende dennenkloon de factoren onderzocht, die van invloed zijn op de
geelkleuring. Het bleek de temperatuur en niet de daglengte te zijn. De groenblijvende kloon vertoonde ook bij lage temperatuur geen verkleuring.
3. AFDELING HOUTTEELT LOOFBOMEN
Groeiplaatscorrelatieonderzoek populier
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in over het gehele land verspreide, nieuw
aangelegde klonenproefvelden, in een serie wegbeplantingen in de Noordoostpolder en in een serie proefperken op komgronden. De laatste twee gevallen
nebben vooral een lokale betekenis, in het eerste geval is getracht zowel de
reactie van populier op bodemfactoren in het algemeen als de verschillen in
reactie tussen de handelscultivars na te gaan. Het laatste is niet mogelijk gebleken
door de grote invloed van andere factoren, bv. bladziekten, op de groei van bepaalde cultivars. De proefveldenserie wordt om deze reden niet uitgebreid. Wel
worden de waarnemingen en metingen voortgezet, omdat deze er aanzienlijk toe
bijdragen onze kennis van de eigenschappen van de verschillende cultivars uit te
breiden. Het groeiplaatscorrelatieonderzoek zal in de eerstkomende jaren worden
verricht aan een groot aantal objecten (bestaande beplantingen) van één bepaalde
cultivar. Nieuwe klonenproefvelden zullen alleen worden aangelegd voorzover het
de toetsing van nieuwe selecties betreft.
Bemestingsonderzoek
a. Populier
Het uitvoeren van waarnemingen, bladonderzoek en metingen in de proefveldenserie werd voortgezet. De bewerking van de resultaten van de landelijke toetsing betreffende stikstofbemesting neemt veel tijd in beslag, waardoor nog geen
definitieve cijfers te geven zijn. Wel is duidelijk gebleken, dat de optimale hoeveelheid stikstof en de frequentie van de bemesting voor verschillende groeiplaatsen sterk verschillend zijn.
Het onderzoek naar kali- en koperbemesting leverde waardevolle resultaten op.
Uit bladanalyses is gebleken, dat moeilijk een voorspelling is te doen waar kopergebrek kan optreden; dit wordt sterk beïnvloed door lokaal bepaalde factoren.
Voorts is uit bladanalyses gebleken, dat de bij bemesting van gleygronden in
Noord-Brabant vereiste doses kali aanmerkelijk hoger moeten zijn dan eerst werd
gedacht. Bij zware kalibemestingen, gecombineerd met stikstofbemesting, is een
aanmerkelijke verhoging van resistentie tegen Marssonina en roest te bereiken.
Bemesting met slakkenmeel van proefvelden op deze gronden resulteert binnen
een jaar, sneller dan werd verwacht, in een sterke verhoging van het fosfaatgehalte
in het blad.
In een aantal bladmonsters, afkomstig van populierenbeplantingen op uiteenlopende groeiplaatsen, is een aantal sporenelementen bepaald. De resultaten worden nog verwerkt.
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b. Ander loofhout
Het permanente bemestingsproefveld op de kwekerij „Drakenburg" leverde enkele interessante resultaten. Stikstofbemesting bleek de groei van es en esdoorn
(de twee getoetste loofhoutsoorten) sterk te stimuleren en bovendien de resistentie
van esdoorn tegen inktvlekkenziekte (Rhytisma acerinum) te verhogen.
Kali- en kopergebreksverschijnselen bij es en esdoorn werden beschreven.
Een bemestingsproef met iepenzaailingen op dezelfde kwekerij gaf geen resultaat door te grote heterogeniteit van het plantsoen.
Onderbegroeiing en tussenteelt in populierenbeplantingen
De proefvelden zijn gemeten en de waarnemingen werden voortgezet. De
slechte invloed van een tussenteelt van granen en de goede invloed van die van
hakvruchten werden bevestigd. Het onderzoek in enkele onkruidproefvelden kon
worden afgesloten. Wortelonderzoek toonde aan, dat de onkruidvegetatie (met
name grassen) een zeer ongunstige invloed heeft op de wijze en de mate van
wortelontwikkeling bij populier.
Aanleg van beplantingen
a. Populier
De met 'Robusta' in samenwerking met ir. J. L. F. Overbeek, consulent bij
het Staatsbosbeheer voor de IJsselmeerpolders, opgezette plantafstandsproef in
de kwekerij van Oostelijk Flevoland toont aan, dat althans voor deze cultivar een
stekafstand van 50 X 100 cm nodig is om goed ontwikkelde, vertakte eenjarige
planten te krijgen. Dit is een aanzienlijk grotere afstand dan in de handelskwekerijen in het algemeen wordt toegepast. Een uitbreiding van het onderzoek
met 'Serotina' en 'Marilandica' mislukte door slecht aanslaan van de stekken.
Het onderzoek naar de optimale plantgatgrootte werd voortgezet, evenals dat
naar de bruikbaarheid van poten.
In het kader van de Werkgroep „Houtteelt" van de Nationale Populieren
Commissie werd een onderzoek afgesloten naar kweekmethoden van populier.
Hiertoe werden negen kwekerijen bezocht. Een eindrapport werd opgesteld en
een résumé daarvan gezonden aan de Nationale Populieren Commissie. Behoefte
wordt gevoeld aan periodieke voorlichting van de kwekers betreffende regionaal
te verwachten vraag naar bepaalde cultivars; hierbij gaat het er niet om hoeveel
populieren zullen worden gevraagd, maar welke cultivars voorlichtingsinstanties
regionaal gaan aanbevelen.
b. Eik
In samenwerking met de Nederlandsche Heidemaatschappij werd een onderzoek opgezet, waarbij de invloed van de kwekerij op het aanslaan van eikelaanbomen zal worden nagegaan.
Snoei
Een uitgebreid rapport werd opgesteld betreffende de werkzaamheden en resultaten van onderzoek van de Werkgroep „Snoeien", dit voor de jaren 1954 t / m
I960. Het onderzoek in de proevenserie van deze werkgroep werd voortgezet; de
gegevens werden verwerkt.
Onderzoek in verband met populiereziekten
1. Melampsora en Marssonina
Spuitproeven tegen roest in een proefveld op „De Dorschkamp" toonden aan,

13
dat bepaalde middelen zeer effectief zijn, afhankelijk van het aantal malen dat
gespoten is. Minstens driemaal spuiten bleek, althans in 1961, nodig te zijn. De
proeven worden in 1962 voortgezet, waarbij tevens de invloed op groei en wortelontwikkeling zal worden nagegaan. Overal in het land trad zware aantasting door
Melampsora en Marssonina op, waarbij vooral de laatste zorgen geeft. In verschillende streken werd min of meer intensief onderzoek verricht, in proefvelden zowel
als in praktijkbeplantingen.
Het onderzoek naar de invloed van stikstof en kali op de mate van aantasting
werd voortgezet.
In grote bakken wordt de invloed van ontbladering op de wortelontwikkeling
nagegaan.
De proeven met periodieke ontbladering van populieren werden voortgezet.
Vroegtijdig in I960 (augustus) ontbladerde populieren vertoonden afsterving van
jonge scheuten.
Veel tijd vergde de beoordeling van de aantasting van 150 klonen door roest in
twee toetsingsproefvelden op „De Dorschkamp". Deze beoordeling had driemaal
plaats.
2. Virus
In de kwekerij van het Bosbouwproefstation werden drie, in Oostelijk Flevoland
twee proefvelden aangelegd met vorig jaar uitgezochte eenjarige planten en stekken, dit om na te gaan, welke invloed virus heeft op de groei en de conditie van
de plant, en om na te gaan of door selectie het virus is te elimineren.
Uit de eerste beoordelingen blijkt duidelijk, dat de het vorig jaar als ziek geselecteerde planten nu wéér symptomen vertonen, dat daarentegen de het vorig jaar
gezonde nu ook gezond zijn. Minder duidelijk is dit bij het afgestekte materiaal.
De symptomen traden in het voorjaarsblad zeer duidelijk op. De invloed van het
virus op de groei bleek het eerste jaar nihil te zijn. Het onderzoek, dat op verzoek
van de N.A.K.B, wordt uitgevoerd, wordt voortgezet.
3. Bastvlekkenziekte
In Stuttgart werd een internationale bespreking over dit onderwerp georganiseerd, waarbij een gecoördineerd werkprogramma tot stand kwam. Bij dit project
wordt samengewerkt door Italië, Frankrijk, Nederland, West- en Oost-Duitsland.
In het onderzoek worden ecologische, fysiologische en anatomische aspecten betrokken.
Basis voor de genoemde bespreking was een literatuurstudie van de heer L.
Oldenkamp (bosbouwkundig candidaat), die hiervoor tijdelijk bij de afdeling
tewerk was gesteld.
4. Werkgroep „Populiereziekten" van de Internationale Populieren Commissie
In Wenen werd in september een bijeenkomst van genoemde werkgroep georganiseerd. De resultaten van het onderzoek in Nederland werden daar gerapporteerd.
Voortgezette toetsing van geselecteerde loojbomen
Vijf proefvelden met nieuwe populiereselecties werden opgezet. Een groot
proefveld met vele loofhoutselecties, o.a. van de Stichting Verbetering Houtopstanden, werd aangelegd in Oostelijk Flevoland.
Het selectiewerk bij wilg werd gecoördineerd; het initiatief hiertoe werd ge-
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nomen door de Werkgroep „Houtteelt" van de Nationale Populieren Commissie.
Een groot aantal van de 150 op het terrein van het Instituut voor Bosbouwkundig
Onderzoek opgezette selecties werd uit het buitenland verkregen.
Externe opdrachten
Een groep houtverwerkende industrieën verleende opdracht tot het instellen
van een onderzoek naar de mogelijkheden en de rentabiliteit van populiereteelt
in een bepaald gebied. Ten behoeve van de opdracht werd een aantal proefperken
gemeten door de afdeling Groeionderzoek. Het eindrapport is inmiddels opgesteld
en aan de opdrachtgevers toegezonden.
4. AFDELING SELECTIE EN VEREDELING
1. Naald hout
Douglas
Vooral aan de douglasselectie werd veel aandacht besteed. Een gunstige omstandigheid hierbij was dat voor het groeiplaatscorrelatieonderzoek, uitgevoerd
door de afdeling Houtteelt naaldbomen, reeds jarenlang basismateriaal was verzameld. Uitgaande van de aanwezige documentatie bleek het mogelijk in het
verslagjaar een overzicht te verkrijgen van de naar vorm en groei beste (ongemengde) douglasopstanden in Nederland.
Daarnaast werden van de Stichting Verbetering Houtopstanden 108 tweejarige
douglaszaaisels ontvangen. Deze waren afkomstig van zaden, die aan 108 door
deze stichting uitgezochte douglasbomen waren geplukt en per boom gescheiden
gehouden. Deze zaaisels werden verspeend om na twee jaar voor praktijkproeven
te kunnen worden gebruikt. De in eerste instantie als de beste beoordeelde moederbomen werden vegetatief vermeerderd door enten. Topenten bleken veel sneller
te groeien dan zijenten. De slaging bedroeg 70%.
Groveden
Voor de selectie van groveden werd een begin gemaakt met het merken van
40 van de best gevormde en gegroeide bomen in een aantal geselecteerde opstanden te Ommen. Van deze bomen werd het zaad verzameld en per boom gescheiden uitgezaaid.
Voorts werden 44 zaaisels uitgezaaid, uit zaad gewonnen van plusbomen,
waarvan de enten op de kwekerij van het proefstation aanwezig waren. Dit zaad
was uit open bestuiving ontstaan. De toetsing van de zaaisels zal dienen om de
kwaliteit van de moederbomen te beoordelen.
Bij de in het voorjaar I960 gemaakte kunstmatige bestuivingen waren twee
zelfbestuivingen. Deze laatste gaven vrijwel uitsluitend loos zaad.
Van de nieuwe geselecteerde bomen werden er tot ultimo 1961 104 middels
enten vermeerderd.
Pinus contorta
Het geringe aantal in Nederland voorkomende oudere opstanden van Pinus
contorta werd beoordeeld op vorm en (voor zover mogelijk) op groei. Van enkele
van de beste opstanden werd zaad en enthout verzameld. Het bleek moeilijk om
uit het buitenland zaad te verkrijgen. Een zeer geringe hoeveelheid kwam tenslotte uit Canada. Helaas was het niet mogelijk zaad te krijgen van bepaalde, duidelijk omschreven opstanden.
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Pinus nigra
Van de ondersoorten austriaca, corsicana, calabrica en 'Koekelaere' werden partijen zaad uitgezaaid, zowel uit eigen land als uit het land van herkomst.
Een internationale Pinus nigra herkomstentoetsproef werd in de boswachterij
Kootwijk aangelegd. De buitenlandse herkomsten waren verzameld op initiatief
van dr. E. Röhrig te Hann. Münden. De zaden kiemden goed. De zaailingen werden kort na het kiemen door vreterij van onbekende oorsprong (waarschijnlijk
duiven) geheel vernietigd. De proef zal over twee jaar met driejarig plantmateriaal opnieuw worden aangelegd.
L a r ik s
In de boswachterij Borger van het Staatsbosbeheer werd in overleg en in samenwerking met prof. dr. R. Schober, Hann. Münden, een internationaal herkomstenproefveld aangelegd met Europese lariks. Het plantsoen werd op „De Dorschkamp" opgekweekt.
Cedrus deodara
Door ir. H. M. Heybroek meegebracht zaad uit de Himalaya werd uitgezaaid.
De slaging was gering.
2. Loofhout
Populier
Kruisingswerk
A. Sectie Aigeiros.
In deze sectie werden 86 kruisingen uitgevoerd, waarvan er 44 gelukten.
Gestreefd werd vooral naar:
1. Vergroting van het in Nederland aanwezige vormenmateriaal van Populus
nigra door kruisingen van P. nigra X P- nigra.
2. Het maken van hybriden P. deltoides X P- nigra.
De kruisingen P. nigra X P- deltoides mislukten vrijwel alle. Deze combinatie
zal in de volgende jaren niet meer worden gemaakt.
B. Sectie Leuce
Hierin werden 156 kruisingen uitgevoerd, waarvan er 111 slaagden.
Gestreefd werd vooral naar kruising van P. canescens en P. alba met P. grandidentata en Poolse zaailing.
De bloei van espen was zeer slecht, waardoor weinig gekruist werd met espen.
De vele kruisingen, waarbij P. canescens als mannelijke partner werden gebruikt,
mislukten vrijwel alle. Deze kruisingen zullen in volgende jaren nog slechts bij
uitzondering worden gemaakt.
De kruisingen van P. alba X P- grandidentata leveren veelal een zeer hard
groeiende hybride op, die goed bestand is tegen droogte en daarom voor de
praktijk een waardevolle aanwinst zou kunnen zijn.
Klonenselectie
Van een 50-tal uitgezochte bomen van Populus canescens werden wortels opgegraven. Uit de wortels werden jonge planten opgekweekt met het doel de
groei van deze planten onderling te kunnen vergelijken. Van de verschillende in
Nederland voorkomende oude Populus nigra bomen werd eveneens vermeerderingsmateriaal verzameld om van deze bomen de jeugdvorm te kweken en de
groei te vergelijken.

Opsnoeien van 6 tot 7 m takvrije stam van een wegbeplanting van Populus 'Robusta' me.
Je Jirizaag.

Verschillen in groeisnelheid van douglaszaaisels, ontstaan uit boomsgewijze gewonnen en
gescheiden uitgezaaid zaad van uitgezochte bomen.

Piocf met stekken \ a n /omciMck h " i t t n onder \oortdurende \erneveling.
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Berk
Van negen plusbomen van de Stichting Verbetering Houtopstanden werd vrij
afgebloeid zaad verzameld, uitgezaaid en opgepot.
Moeraseik
Van twee mooie lanen uit Z. Limburg werden partijen vrij afgebloeid zaad uitgezaaid.
Alnus Spaethii
Van enkele bomen van het landgoed Singraven werd zaad verzameld, dat enkele tientallen planten opleverde.
5. AFDELING PATHOLOGIE EN RESISTENTIEONDERZOEK
Fomes annosus
In dit jaar werd een aanvang gemaakt de ingezonden opgaven van de enquête
„wortelziekten naaldhout" te controleren. Hierbij bleek dat naast vele aantastingen
door de wortelzwam Fomes annosus sprake is van enige andere ziekteverwekkers,
die ook wortelaantastingen kunnen veroorzaken.
Met name werd sterfte geconstateerd door Armillaria mellea en door Rhizina
undulata. Gevallen van ernstige windworp in oudere opstanden van groveden en
douglas bleken veelal een aangelegenheid van wortelrot, vooral wanneer deze terreinen een landbouwvoorgeschiedenis hadden. Stamrot werd zowel in Europese als
in Japanse lariks waargenomen. In deze periode kreeg ook een stobbehandelingsproef haar beslag. Hiervoor werd een eerste generatie van groveden en Japanse
lariks bij de eerste dunning behandeld met creosoot om kolonisatie van de stobben
door de wortelzwam te voorkomen.
Door een persoonlijk contact ter plaatse met eigenaar of beheerder kon in vele
gevallen meer begrip worden verkregen voor deze preventieve behandelingswijze.
Enige malen werd een instructiedag georganiseerd, die na de uiteenzetting over
de levenswijze van de zwam gevolgd werd door een excursie, die ten doel had
de herkenning van de ziekte in de opstand.
Armillaria mellea
Ernstige aantastingen door Armillaria komen vooral voor in jonge cultures.
Deze infectie komt meestal tot stand via oude loofhoutstobben, zoals die van eik
en beuk. Vooral Pinuscultures op voormalige eikenhakhoutterreinen kunnen in
hevige mate aangetast worden. Ook in oudere opstanden kan de zwam optreden.
In vele gevallen echter blijken deze bomen primair door andere oorzaken te zijn
verzwakt, waardoor zij blijkbaar geschikt worden voor kolonisatie door de honingzwam. In Best was dit een opstand van Populus 'Marilandica', welke via een jarenlange roestaantasting een zware aantasting had gekregen van de schorsbrand veroorzaakt door Cryptodiaporthe populea. Armillaria mellea was hier laatste schakel
in de keten van ongunstige factoren. Ook in fijnsparopstanden hangt aantasting
door de honingzwam meestal samen met primaire droogteschade, zoals die van
de zomer 1959.
Polyporus Schweinitzii
Een reeks van aantastingen door deze zwam werd op de Veluwe aangetroffen.
Via de wortels tast deze Basidiomyceet vooral het hout aan, dat verandert in een
typisch bruinrot. Het betreft meestal oudere bomen van douglas, groveden en soms
sitkaspar. In een kort bericht werd hierover gepubliceerd.

17
Rhizina undulata
In een proef in de boswachterij Chaam werden enige werkwijzen van brandplekbehandeling onderzocht. Het overzanden van brandplekken had geen enkel
effect; het uitrooien van stobben met dikke wortels gecombineerd met goed doorspitten van de plek had weliswaar resultaat, maar dit was toch niet altijd bevredigend. Het niet-branden blijft daarom de enige en afdoende werkwijze om schade
door Rhizina te voorkomen. Het op rillen trekken van takhout is economisch
verantwoord. Derhalve is het de vraag of een verder onderzoek in de richting van
een brandplekbehandeling wel enige zin heeft.
Peniophora gigantea
Door de heer H. Naber, student-gastmedewerker, werd een onderzoek verricht naar de groei en sporevorming van de schimmel. Het speciale doel van dit
onderzoek was een praktische methode te vinden voor het op grote schaal kweken
van de oidièn voor de vervaardiging van sporesuspensies.
Marssonina
Een begin werd gemaakt met een onderzoek van deze schimmel. Bladeren met
acervuli uit Oostelijk Flevoland en uit Best werden onderzocht. Op deze bladeren
komen of grote vlekken of kleine stippen voor. Het is gebleken dat op de grote
vlekken een grootsporige Marssonina voorkomt, terwijl op de stippen acervuli
worden aangetroffen met kleinere conidiën. Er werd ook enig onderzoek gedaan
naar een eventuele perfecte vorm van de schimmel, maar dit had nog geen succes.
Ernstige aantastingen door Marssonina kwamen dit jaar voor bij 'Robusta', 'Regenerata', 'Gelrica', 'Serotina' en 'Heidemij'.
Tenslotte werd een serie bladmonsters in bloempotten onder natuurlijke omstandigheden overwinterd. Deze monsters waren afkomstig uit verschillende delen
van ons land; van verschillende cultivars en uit sterk besmette opstanden. Het
volgend voorjaar zal opnieuw worden getracht de perfecte vorm van de schimmel
te vinden.
Cronartium ribicola
Enige kleine objecten van Weymouthden, Pinus strobus, die door deze roest
waren aangetast, werden betrokken in een onderzoek naar de bruikbaarheid van
het antibioticum, acti-dione. Dit middel werd ons welwillend ter beschikking
gesteld door de Upjohn Co., Kalamazoo, U.S.A. voor het doen van experimenteel
werk. Behandeld werden 10-jarige tot 12-jarige bomen te Wageningen, welke
ernstig leden aan de ziekte, 10-jarige tot 80-jarige bomen in de boswachterij
Groesbeek; 25-jarige tot 35-jarige bomen in de boswachterij St. Anthonis en een
aantal zeer oude bomen in de Kaapsche bossen bij Doorn.
Daar het middel in de U.S.A. met buitengewoon veel succes wordt toegepast bij
de bestrijding van de roest in Pinus monticola zijn de verwachtingen voor de
Weymouthden zeer hoog gespannen.
Coleosporium senecionis
Gevallen van dennennaaldenroest werden in jonge cultures van Pinus geobserveerd. Een aantasting, die ongekend hevig was, verdient vermelding, daar deze
het gevolg was van een voorafgegane bespuiting met Nata. Deze bespuiting had
ten doel de grasgroei van Molinia te vernietigen. Na afsterving van deze grasmat
ontwikkelde zich een onkruidvegetatie, die rijk was aan Senecio fuchsii, die de
wisselwaard is van bovengenoemde roest. Van deze plant uit werd de groveden
in hevige mate besmet.
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Cenangium jerruginosum
Daar recente berichten in de bospathologische literatuur melding maken van
een parasitair karakter van deze schimmel werd enig oriënterend onderzoek verricht. Met behulp van reincultures werd een reeks van inoculaties aan een- en
tweejarige scheuten van Pinus nigra verricht.
Dennensterven
Opnieuw werden enige aspecten van dit verschijnsel in studie genomen. Dit
had plaats in de gemeentebossen van Eersel, waar de sterfte op grote schaal voorkomt. Een groot aantal bomen werd o.a. op Fomes annosus onderzocht, waarbij
bleek dat ca 30% was aangetast. Het ligt in de bedoeling aan dit belangrijke verschijnsel meer aandacht te besteden.
Melampsora pinitorqua
Een bericht „Pine twist rust" werd samengesteld en gepubliceerd in de Reports
„International Co-operation in Forest Disease Research".
6. AFDELING IEPENONDERZOEK (IEPENCOMITË)
Nieuwe klonen
De iep 'Commelin', die in 1961 voor het eerst in de handel kwam, is door de
praktijk goed opgenomen, zodat hij ook in de komende jaren vermoedelijk op
vrij grote schaal vermeerderd en aangeplant zal worden.
Bij de voorlichting wordt er de nadruk opgelegd, dat de boom een mooie groeivorm heeft, maar altijd nog een zeker ziekterisico loopt.
Voor de onmiddellijke toekomst staan enkele resistentere klonen op de nominatie voor uitgifte, maar deze lijken door hun groei alleen geschikt voor beperkte
doeleinden, b.v. voor beplanting in straten of voor houtproduktie in bosverband.
Een grotere keus aan veelzijdig bruikbare bomen is te verwachten uit de grote
aantallen kruisingszaailingen, die vanaf 1952 zijn gemaakt. Uit deze zaaisels zijn
dit jaar 50 van de meestbelovende bomen uitgezocht om vegetatief vermeerderd en
nader getoetst te worden.
Resultaten Himalayareis
Van de 65 klonen, waarvan enthout naar Nederland en Engeland opgestuurd
was, zijn er nog 45 in leven, waaronder de meestbelovende. Deze worden eerst
zoveel mogelijk vegetatief vermeerderd alvorens ze door inoculatie op hun
resistentie getoetst zullen worden. Inmiddels wordt hun reactie op onze daglengte
en wintertemperaturen geobserveerd. Ook van de 75 andere plantsoorten, waarvan
zaad of stek was meegebracht, is een aanzienlijk aantal in leven gehouden.
Voor verschillende verenigingen werden voordrachten gehouden over de gemaakte reis.
Proejperken
Uitwerking van meetgegevens en ziektecijfers van enkele in 1956, 1957 en
1958 opgezette proefperken met zaailingen leverde interessante resultaten. Er
bleek een zwakke correlatie te bestaan tussen de groeikracht van een boom en
zijn vatbaarheid, in die zin, dat forsgroeiende exemplaren veelal sterker ziek worden dan langzame groeiers. Gelukkig zijn er in klein aantal ook uitzonderingen:
bomen die snel groeien en toch weinig of niet ziek worden. Als men met deze
correlatie geen rekening houdt, kan selectie op resistentie gemakkelijk uitmonden
in selectie op zwakke groei.
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De correlatie tussen hoogte van de tweejarige zaailingen en de hoogteaanwas in
de volgende vier jaar bleek verrassend zwak te zijn (waarde van r tussen 0,29 en
0,53), hetgeen erop wijst, dat men bij dit materiaal met vroege selectie op hoogtegroei zeer voorzichtig moet zijn.
Vergelijkingen tussen de families leverden veel inlichtingen over de waarde
van de verschillende géniteurs. Tussen reciproke kruisingen bleken grote verschillen te kunnen bestaan, hetzij in groeikracht, hetzij in vatbaarheid. Een géniteur, die goed is als vader kan dus slecht zijn als moeder. Deze gegevens zijn van
groot belang bij het opstellen van nieuwe kruisingsschema's.
Technieken
Bij het kruisings- en selectiewerk, dat normaal voortgezet wordt, bestaat voortdurende behoefte aan verbeterde technieken en hulpmiddelen. Het in gebruik
nemen van een speciale, veel sterkere soort papier voor het inhullen van bloemtakken in het voorjaar, bleek b.v. een grote vooruitgang. Een proef wees voorts
uit, dat een voor de iepeziekte vatbare onderstam geen waarneembare afbreuk
doet aan de resistentie van de erop geënte bovenstam, zodat er tegen het gebruik
van deze onderstammen geen bezwaar bestaat.
Reeds sinds 1954 worden iepen in incidentele gevallen vermeerderd door middel van wortel- of callusstek. Daar de zo verkregen, nog kleine plantjes zich
volgens onderzoek van ir. V. Tchernoff al goed lenen voor toetsing op resistentie,
werd getracht deze vermeerderingsmethode te vervolmaken. Het bleek o.a. dat
ontsmetting van de wortelstukjes met een oplossing van een organisch kwikpreparaat de uitval door beschimmelen verminderde.
7. AFDELING BEDRIJFSECONOMISCHE VRAAGSTUKKEN EN
RATIONALISATIE (CORB)
Gemeten tarieven
De tijdstudies bij vellingswerk van douglas — in I960 begonnen — werden dit
jaar beëindigd. Na bewerking van het omvangrijke cijfermateriaal zijn de resultaten van het onderzoek vastgelegd in een verslag, dat tevens de grondslag zal
zijn voor een publikatie terzake. In een bijeenkomst met vertegenwoordigers van
werkgevers- en werknemersorganisaties en met andere belangstellenden zijn de
„Minutentabellen voor het vellingswerk van douglas" geïntroduceerd.
Inmiddels is — ter afsluiting van het onderzoek bij naaldhout — begonnen met
tijdopnamen voor vellingstarieven voor fijnspar, Oostenrijkse den en Corsicaanse
den.
Na uitbreiding van het basismateriaal en toepassing van een juistere en beter
aangepaste bewerkingsmethodiek werd het onderzoek „korten van langhout in
handkracht", uitgevoerd op het landgoed „de Utrecht" te Esbeek, afgesloten. De
minutentabel werd met bevredigend resultaat in de praktijk getoetst.
Vergelijkend

onderzoek

Een nieuw object is het vergelijkend onderzoek „vellingswerk met handzaag en met motorzaag". Dit onderzoek zal enerzijds informatie verschaffen
over de economie van de motorzaag, anderzijds zal het tijdnormen voor vellen met
de motorzaag opleveren; daartoe zijn reeds op een drietal objecten vergelijkende
tijdstudies uitgevoerd. Bij dit onderzoek wordt assistentie verleend door een aantal
studenten van de Landbouwhogeschool, die over het onderwerp in kwestie een
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scriptie zullen schrijven. Eveneens werd een vergelijkend onderzoek ingesteld
bij verzorgingswerk met handgereedschappen en met de bosmaaier.
Op verzoek van de werkgroep „Snoeien" is het onderzoek „kostenvraagstuk van
snoeien op verschillende hoogte bij populier" op het werkprogramma genomen.
De eerste fase „gereedschapsonderzoek" is afgesloten; in 1962 zal het aspect
„kosten" nader worden bezien.
Arbeidsfysiologisch onderzoek
In samenwerking met het arbeidsfysiologisch onderzoeksteam van de Landbouwhoge school werd arbeidsfysiologisch onderzoek verricht bij plantwerkzaamheden.
De resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek over het „opwerken van groveden
met verschillend gereedschap" werden vastgelegd in een voorlopig verslag.
Statistische adviezen en verwerkingsmethoden
Naast werkzaamheden voor de eigen afdeling werden adviezen voor opzet van
proefvelden en verwerking van proefveldgegevens verstrekt aan andere afdelingen
van het Bosbouwproefstation.

IV. VERSCHENEN PUBLIKATIES EN KLAARGEKOMEN RAPPORTEN
GOOR, C. P. VAN

Verlaging van de pH van de grond door zwavelbemesting.
Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (5), 1961 (134—136); Berichten Bosbouwproefstation, no. 6, 1961.
De invloed van witte els en berk als vulhout op de ontwikkeling van douglas. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (6), 1961 (165—
167); Berichten Bosbouwproefstation, no. 8, 1961.
Kaligebrekssymptomen bij groveden. Kali, no. 50, 1961 (317—
321).

GOOR, C. P. VAN, en
K. JAGER

Bestrijding van grassen in bosculturen met dalapon (DCP).
Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (2), 1961 (48—52); Berichten Bosbouwproefstation, no. 1, 1961.
Chemische bestrijding van ongewenst loofhout in bosculturen
door stambehandeling. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (5), 1961
(137—138); Berichten Bosbouwproefstation, no. 7, 1961.
Belangrijke factoren bij de chemische bestrijding van loofhoutopslag. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (10), 1961 (298—301); Berichten Bosbouwproefstation, no. 12, 1961.
De gevoeligheid van grassen voor dalapon in verschillende
perioden. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (10), 1961 (301—303);
Berichten Bosbouwproefstation, no. 13, 1961.

GREMMEN, J.

Naaldhoutafsterving door Rhizina undulata, in het bijzonder na
takken-branden op kaalslagen. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (1),
1961 (5—10); Korte Meded. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De Dorschkamp", no. 45, 1961.
De schorsbrand van de Japanse lariks veroorzaakt door Phacidiella coniferarum. Tijdschr. PlantenZ. 61 (2), 1961 (52—56);
Korte Meded. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De Dorschkamp", no. 46,
1961.
Het voorkomen van Glomerella miyabeana op de populier.
Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (5), 1961 (131—133); Berichten Bosbouwproefstation, no. 4, 1961.
Wortelparasieten van naaldbomen. Coolia 8 (1), 1961.
Kampvuren: gevaar voor de bossen. „Weest Paraat", maandblad van de Ver. „De Nederlandse Padvinders", 43 ( 7 / 8 ) ,
1961 (205—206).
Pine twist rust. Reports International Co-operation in Forest
Disease Research (t.g.v. 13e IUFRO-congres te Wenen, 1961).
Vorstschade bij Corsicaanse dennen. Ned. Bosb. Tijdschr. 33
(11), 1961 (328—332); Berichten Bosbouwproefstation, no. 15,
1961.
Polyporus Schweinitzii Fr., de oorzaak van stamrot in naaldhout.
Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (12), 1961 (354—358); Berichten Bosbouwproefstation, no. 16, 1961.

HEYBROEK, H.

M.

Verslag verzamelreis Himalaya. Gestencilde versl. Sticht. Bosb.
Pr. Sta. „De Dorschkamp", no. 2, 1961.
Report on the Himalayan plant collecting tour autumn I960.
(Kort verslag ten behoeve van de Indiase autoriteiten). Stencil
1961.
Jaarverslag iepenonderzoek over 1960, uitgebracht aan het
Iepencomité. Stencil, 1961.
De iep 'Commelin'. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (11), 1961 (325—
328); Berichten Bosbouwproefstation, no. 14, 1961.
Boekbespreking: T. R. Peace, Status and development of the
elm disease in Great Britain. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (11),
1961 (344).
Op zoek naar resistente iepen in de Himalaya. Tijdschr. Plantez. 67 (6), 1961 (567).

KRIEK, W .

Landbouwvoorbouw. Gestencilde versl. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De
Dorschkamp", no. 1, 1961.

M E I D E N , H . A. VAN D E R

Methoden ter beoordeling van de aantasting van populieren
door roest. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (3), 1961 (77—80); Berichten Bosbouwproefstation, no. 2, 1961
De populierenproefvelden van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Tijdschr. Ned. Heidemaatsch. 72 (2), 1961 (33—38);
72 (3), 1961 (70—74).
Wensen van de houtindustrie ten aanzien van de teelt van populier. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (5), 1961 (126—130); Berichten Bosbouwproefstation, no. 5, 1961.
De els in populierenbeplantingen. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (6),
1961 (168—171); Berichten Bosbouwproefstation, no. 9, 1961.
Plantafstand en bastvlekkenziekte bij populier. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (7), 1961 (206—210); Berichten Bosbouwproefstation,
no. 11, 1961.
Die Wirkung ,der Phosphatdüngung auf Pappelpflanzungen. Die
Phosphorsäure 21 ( 1 / 2 ) , 1961 (39—50).

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

De gevoeligheid van een aantal populiereklonen voor roest (Melampsora Iarici-populina). Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (3), 1961
(81—84); Berichten Bosbouwproefstation, no. 3, 1961.

MEIDEN, H. A. VAN DER,
en H. VAN VLOTEN

Besprekingen en excursies tijdens en na de bijeenkomst van de
„Fachausschusz für die Biologie der Pappel" van de Duitse
„Nationale Pappelkommission" te Stuttgart, 6—8 juni 1961.
Stencil, 1961.

OLDENKAMP, L.

De bastvlekkenziekte. Gestencilde versl. Sticht. Bosb. Pr. Sta.
„De Dorschkamp", no. 3, 1961.
De bastvlekkenziekte. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (7), 1961 (203—
205); Berichten Bosbouwproefstation, no. 10, 1961.

SCHELLING, J.

De hoge bosgronden van Midden-Nederland. Uitv. Versl. Sticht.
Bosb. Pr. Sta. „De Dorschkamp" 5 (1), 1961.
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S O E S T , J.

VAN

WOLTERSON, J. F.

Oriënterend onderzoek naar kap en verbruik van inlands hout
in 1958 en 1959. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (3), 1961 (56—67);
Korte Meded. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De Dorschkamp", no. 47,
1961.
Selectie en veredeling in de bosbouw. De Boomkwekerij
(12), 1961 (118—119).
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Populus nigra L. in Nederland. Ned. Bosb. Tijdschr. 33 (10),
1961 (281—297); Korte Meded. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De
Dorschkamp", no. 49, 1961.
Overzicht van de werkzaamheden in I960.
Korte Meded. Sticht. Bosb. Pr. Sta. „De Dorschkamp", no. 48,
1961.

V. BIJLAGEN
1. SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES

(per 31 december 1961)
Bestuur
IR. H. W. SCHENKENBERG VAN MIEROP, Utrecht, voorzitter

(vertegenwoordiger Minister van Landbouw en Visserij)
H. KIKKERT, Zeist, ondervoorzitter
IR. J. W. HUDIG, Arnhem, secretaris

)
. vertegenwoordigers vanhetBosschap

IR. H. J. A. HENDRIKX, Arnhem, lid
D R . J. F. VAN OOSTEN SLINGELAND, De Steeg, lid

I

PROF. DR.J. H. BECKING, Wageningen \

PROF. DR.G. HELLINGA, Wageningen
PROF. DR. J. F. KOOLS, Wageningen

> adviserende leden
J

De secretaris vande Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T N O woont op
uitnodiging de vergaderingen vanhetbestuurbij.
De heer HENDRIKX heeft, in verband met zijn pensionering als president-directeur van
de Nederlandsche Heidemaatschappij, bedankt alslidvanhetbestuur. Alszijn opvolger zal
worden voorgedragen IR.C. STAF.
Raad van Bijstand
MR. A. J. VAN BERKEL, Den Haag
S. H. FREDERIKS, Arnhem
A. H. GERAEDTS, Swalmen
W. J. HENDRIKS, Amsterdam
DR. J. DE HOOGH, Utrecht
JAC. LOMBARTS, Zundert
F. OTTEN, Weert
IR. E. REINDERS, Apeldoorn
J. SAES, Nederweert
DRS. J. VAN DER VALK, Amsterdam

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

Commissie Onderzoek Rationalisatie Bosbouu'
In de samenstelling van de CORB hadden enkele wijzigingen plaats. JHR. MR. W .H.
DE BEAUFORT werd opgevolgd door DRS.V. TIMMERMANS, terwijl de heer J. Ros werd
vervangen door de heer J. HUBBERS.
De samenstelling is thans als volgt:
DR. H. VAN VLOTEN, Nunspeet, voorzitter
MR. J.W. BAX, Arnhem
H. R. BARON VAN HEECKEREN VAN KELL, Ruurlo

DRS. V. TIMMERMANS, Waalwijk
P. DAMMING, Utrecht
B. DOOLAARD, Oosterbeek
J. HUBBERS, Zwolle

leden-vertegenwoordigers
werkgeversorganisatie

leden-vertegenwoordigers werknemersorganisaties

IR. E.H. P. JUTA, Utrecht (Staatsbosbeheer)
PROF. DR.J. F. KOOLS, Wageningen

(afd. Busexploitatie Landbouwhogeschool)
IR. P.H.M.TROMP, Arnhem (Ned. Heidemij)
IR. J. F. WOLTERSON, Wageningen (Bosbouwproefstation)
MR. S. J. HALBERTSMA, 's-Gravenhage, waarnemer Bosschap
IR. M. BOL, Wageningen, (Bosbouwproefstation), secretaris

adviserende leden
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Icpencomité
Het lid PROF. DR. J O H . WESTERDIJK is in het verslagjaar overleden. D R . H. VAN

VLOTEN blijft zitting nemen in het Iepencomité.
De samenstelling eind 1961was:
PROF. DR. G. HELLINGA, Wageningen (Instituut voor Bosbouwkundig Onderzoek, afd.
Houtteelt), voorzitter
F. G. BREMAN, Amsterdam (Hoofd Amsterdamse Plantsoenendienst)
IR. F. W . BURGER, Utrecht (Staatsbosbeheer)
DR. J. G. TEN HOUTEN, Wageningen (Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek)
IR. E. C. JANSEN, Wageningen (Stichting Verbetering Houtopstanden)
PROF. DR.L. C. P. KERLING, Baarn (Phytopathologisch Laboratorium ,,W. C. Scholten")
PROF. DR.A. J. P. OORT, Wageningen (Laboratorium voor Fytopathologie)
PROF. DR.C. L. RÜMKE, Utrecht (Genetisch Instituut van de Universiteit Utrecht)
DR. P. M. L. TAMMES, Wageningen (Plantenziektenkundige Dienst)
D R . H. VAN VLOTEN, Nunspeet

PROF. DR.J. DE WILDE, Wageningen (Laboratorium voor Entomologie)
IR. J. F. WOLTERSON, Wageningen (Bosbouwproefstation), secretaris
2. PERSONEEL

De arbeider H. LOOIJEN verliet de dienst per 1 februari en werd opgevolgd door O.
VAN WELIE, die per 1 november het Bosbouwproefstation weer verliet. Per 1 november
trad in dienst de arbeider G. VAN KEMPEN.
Aan mejuffrouw H. MEZACH werd op haar verzoek per 1 april eervol ontslag verleend.
Zij werd per genoemde datum opgevolgd door mejuffrouw E. J, OOSTENBRUGGE. Tijdelijk
werd tewerkgesteld als laborante mejuffrouw H. J. VANELBURG (per 1-4).
Het aantal op het Bosbouwproefstation werkzame personeelsleden bedroeg op 31 december
I96I 35, te weten: 1 directeur, 5 ingenieurs, 10 technisch ambtenaren en assistenten, 1 laboratoriumassistente, 2 laborantes, 1 administratrice, 1 bibliothecaresse, 2 administratieve
krachten, 2 tuinbazen, 5 arbeiders, 1 fotograaf, 1 glasblazer, 1 amanuensis, 2 werksters.
Verder werkten gedurende het gehele jaar een losse kracht voor de boekhouding en
gedurende enige maanden een losse kracht voor de bibliotheek.
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:
Directie

Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

IR. J. F. WOLTERSON

Houtteelt naaldbomen
Houtteelt loofbomen
Groei- en opbrengstonderzoek
Bedrijfseconomische vraagstukken en rationalisatie
Selectie en veredeling
Pathologie en resistentieonderzoek
Iepenonderzoek

Administratie
Bibliotheek

IR.C. P. VAN GOOR
IR.H. A. VANDER MEIDEN
IR.M. BOL
IR.M. BOL
IR.R. KOSTER
J. GREMMEN
IR.H. M. HEYBROEK
M E J . C. GREGOOR
M E J . G. H. JANSEN

3. PERSONALIA
IR. C. P. VAN GOOR en IR. H. A. VAN DER MEIDEN brachten een bezoek aan DR.

EIDMANN, directeur van het Institut für Ertragskunde in Lintorff.
IR. M. BOL woonde van 20—24 februari de eerste zitting bij van de FAO/ECE Studygroup on Methods and Organization of Forest Work te Genève.
IR. H. A. VANDER MEIDEN nam van 6—8 juni in opdracht van de Nationale Populieren
Commissie deel aan een bijeenkomst van de biologische werkgroep van de Duitse populierencommissie en aan een internationale bespreking over de bastvlekkenziekte, beide te Stuttgart.
Van 20—21 juni hield de heer V A N DER MEIDEN op uitnodiging van de„Deutsche Pappelverein und Lignikultur" een voordracht te Wolfsburg (Duitsland) voor leden van de
vereniging, met als onderwerp de bemesting van populier.
Van 19 juni tot 1 juli woonde IR.M. BOL de vierde zitting bij van de ,,FAO/ECE Joint
Committee on forest working techniques and training of forest workers" te Tsjechoslowakije.
IR. R. KOSTER en IR. H. A. VAN DERMEIDEN bezochten het Institut für Forstpflanzenzüchtung te Wächtersbach (Duitsland) van 28—30 augustus.
Het IUFRO-congres, dat in Wenen plaats vond, werd bijgewoond door de directeur, IR.
H. A. VAN DER MEIDEN, IR. H. M. HEYBROEK en de heer J. GREMMEN. IR. VAN DER

MEIDEN nam voorafgaande aan het congres deel aan een vergadering van de werkgroep Po-
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puliereziekten van de Internationale Populieren Commissie. Door de heer GREMMEN werd
voor de werkgroep International Co-operation in Forest Disease Research een voordracht
gehouden over Melampsora pinitorqua.
Op initiatief van het Bosbouwproefstation werden een Werkgroep Kwekerijen Bosplantsoen en een Werkgroep Nachtvorst Bosbouw opgericht. Beide zijn werkgroepen van het
Bosbouwproefstation.
Door de afdelingshoofden werden verschillende lezingen gehouden en excursies georganiseerd.
In samenwerking met de NCRV werd door het hoofd van de afdeling Houtteelt naaldbomen een televisieuitzending betreffende strooiselroof en houtteelt verzorgd.
Gastmedewerkers
In het verslagjaar nam DR. G. SISSINGH, ,die gedurende enige jaren aan de afdeling Houtteelt naaldbomen zijn medewerking verleende bij het douglasonderzoek en in het bijzonder
het plantonderzoek, afscheid.
DRS. P. TERPSTRA en de heer H. H O Lbleven bij het Bosbouwproefstation gedetacheerd.
Enige leerlingen van de Middelbare Bosbouwschool brachten gedurende enkele maanden
een deel van hun praktijktijd aan het Bosbouwproefstation door.
Binnenlandse bezoeken aan het Bosbouwproefstation
Leden van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren maakten een excursie op het
Bosbouwproefstation.
PROF. DR. L. C. P. KERLING bezocht, met studenten, het Bosbouwproefstation. Bij deze
gelegenheid werd door het hoofd van de afdeling Pathologie en resistentieonderzoek een
lezing gehouden over wortelziekten, gevolgd door een excursie op de Veluwe.
De consulent bij het Staatsbosbeheer te Arnhem bracht met bka's een bezoek aan het
proefstation, evenals de houtvester en de consulent te Utrecht met bka's.
Deelnemers aan een bedrijfskadercursus der Bosbouwpraktijkschool bezochten het Bosbouwproefstation, waarvoor door enkele afdelingshoofden een lezing werd gehouden.
Op haar zomerexcursie kwam de Nederlandse Planteziektekundige Vereniging naar het
Phytopathologisch Laboratorium ,,W. C. Scholten" in Baarn om daar met name ook het
werk van de afdeling Iepenonderzoek te bezichtigen.
Buitenlandse bezoeken aan het Bosbouwproefstation
L. W . D. BOEKHOVEN
Dept. of Forestry, Ontario Res. Div., Ottawa, Canada
PROF. DR. T. W . BRETZ
School of Forestry, University of Missouri, USA
DR. D. BRÜNING
Zentrale Forschungsstelle für Kali, Stendal, O.-Duitsland
DR. H. BUTIN
Biologische Bundesanstalt, Hann. Münden, Duitsland
J. M. CHRISTIE
Forest Research Station, Farnham, Engeland
IR. L. CSERMELEY
Forest officer, Hongarije
C. S. DANHO
Boursier de la Ministère de l'Agriculture Syrienne (R.A.U.),
Syrië
S. DEMOSTHENOUS
Nicosia, Cyprus
R. J. GARNER
East Mailing Research Station, Engeland
W. GUERRA
Perurian Forest Service, Peru
DR. M. HAGMAN
Forest Tree Breeding Station, Maigala, Finland
PROF. T. HAMAYA

Tokyo, Japan

P. J. HAWKINS

G. HILMI
ABDUL'HANNAN HILWA
PROF. DR.R. IMAZEKI
G. H. IMLEY
DR. R. KALBBEIN
PROF. I. MINE
G. MITA
DR. B. NILSSON

Forest officer, Nicosia, Cyprus
Directeur des Forêts, Damascus, Syrië
Government Forest Experiment Station, Meguro, Tokyo, Japan
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1. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . Bestrijding van grassen in bosculturen met dalapon
( D C P ) . (Chemical control of grasses in forest plantations w i t h d a l a p o n ) . 1961.
2. H . A. V A NDER M E I D E N . M e t h o d e n ter beoordeling van de aantasting van populier
door roest. ( M e t h o d s for rating leaf rust infection of p o p l a r ) . 1 9 6 1 .
3. H . A. V A N DER M E I D E N en H . W . K O L S T E R . D e gevoeligheid van een aantal
populiereklonen voor roest ( M e l a m p s o r a larici-populina). ( T h e susceptibility of a
n u m b e r of poplar clones to leaf rust infection). 1961.
4. J. G R E M M E N . Het voorkomen van Glomerella miyabeana op de populier. ( T h e
occurrence of Glomerella miyabeana w i t h p o p l a r ) . 1 9 6 1 .
5. H . A. V A N D E R M E I D E N . W e n s e n van de houtindustrie ten aanzien van de teelt
van populier. ( P o p l a r timber industry and t h e culture of p o p l a r ) . 1 9 6 1 .
6. C. P. V A N G O O R . V e r l a g i n g van de p H van de grond door zwavelbemesting.
(Acidification of the soil by fertilization w i t h s u l p h u r ) . 1961.
7. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . Chemische bestrijding van ongewenst loofhout in
bosculturen door stambehandeling. (Chemical control of h a r d w o o d in forest plantations by stem t r e a t m e n t ) . 1 9 6 1 .
8. C. P. VANG O O R . D e i n v l o e d van w i t t e els en berk als vulhout op de ontwikkeling
van douglas. ( T h e influence of a m i x t u r e of grey alder or birch on the growth of
douglas f i r ) . 1961.
9. H . A. V A NDER M E I D E N . D e els in populierebeplantingen. ( A l d e r in m i x t u r e w i t h
poplar). 1961.
10 L. O L D E N K A M P . D e bastvlekkenziekte. 1961.
11. H . A. V A ND E R M E I D E N . Plantafstand en bastvlekkenziekte bij populier. (Spacing
and trunk scab disease of p o p l a r ) . 1961.
12. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . Belangrijke factoren bij d e chemische bestrijding
van loofhoutopslag. ( I m p o r t a n t factors w i t h chemical control of h a r d w o o d s ) . 1 9 6 1 .
13. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . D e gevoeligheid van grassen voor dalapon in verschillende perioden. ( T h e susceptibility of grasses for dalapon in different p e r i o d s ) .
1961.
14, H . M . H E Y B R O E K . D e iep 'Commelin'. ( T h e elm ' C o m m e l i n ' ) . 1 9 6 1 .
15, J. G R E M M E N . Vorstschade aan Corsicaanse dennen. (Frost damage in Corsican
pine). 1961.
16, J. G R E M M E N . Polyporus Schweinitzii Fr., de oorzaak van stamrot in naaldhout.
(Polyporus Schweinitzii Fr., cause of stem rot in conifers). 1 9 6 1 .
17. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . D e bestrijding van grassen in bosculturen met simazin en atrazin. (Control of grasses in forest plantations with simazin and a t r a z i n ) .
1962.
18. H . A. V A N DER M E I D E N . D e praktische betekenis van verschillende populierecultivars. ( T h e practical importance of different poplar clones). 1. Algemeen. 1962.
19. Idem. 2. Populus canadensis 'Serotina'. 1962.
20. H . A. V A N D E R M E I D E N . Kopergebrek bij populier. ( C o p p e r deficiency with pop l a r ) . 1962.
2 1 . H . A. V A N DER M E I D E N . D e praktische betekenis van verschillende populierecultivars. ( T h e practical importance of different poplar clones). 3. P o p u l u s canadensis 'Marilandica'. 1962.
22. Idem. 4. P o p u l u s canadensis 'Gelrica'. 1962.
23. C. P. V A N G O O R en K. J A G E R . H e t voorkomen van bodemverwildering in bosculturen met b e h u l p van simazin. ( D a s V o r b e u g e n von U n k r a u t in Forstkulturen
auf Unkrautfreien K u l t u r f l ä c h e n ) . 1962.
24. H . A. V A N D E R M E I D E N . D e praktische betekenis van verschillende populierecultivars. ( T h e practical importance of different poplar clones). 5. P o p u l u s canadensis cv. Robusta (cv. Zeeland, cv. Bachelieri, cv. V e r n i r u b e n s ) . 1962.
25. M . B O L . Snoeigereedschappen voor populier. ( P r u n i n g tools for p o p l a r s ) . 1962.
26. J. G R E M M E N . Resultaten van een proef met als doel het voorkomen van koloni-
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satie van brandplekken door Rhizina undulata. (Experimental work with the aim
prevention of colonization of fire sites by Rhizina undulata). 1962.
No. 27. H. A. VAN DERMEIDEN. Marssonina, een gevaarlijke bladziekte bij populier.
(Marssonina, a dangerous leaf disease with poplar). 1962.
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1. H. VAN VLOTEN. De zorg voor goed zaad van groveden beschouwd
naar aanleiding van een herkomstproef. (The care for good seed of
Scots pine, considered in connection with a provenance experiment)
1949
uitverkocht
2. Verslag over het jaar 1948. 1949
uitverkocht
3. H. VANVLOTEN. Het veredelingswerk begonnen. (Selection and
breeding started). 1949
uitverkocht
4. J. VANSOEST. Bosbouwkundig onderzoek in Denemarken. (Forestry
research in Denmark). 1949
uitverkocht
5. J. VAN SOEST. 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
6. J. VAN SOEST. Principiële vraagstukken bij proefperken: 1. Gewone
randbomen (Trees in the periphery of a stand). 1950
uitverkocht
7. Verslag over het jaar 1949. 1950
ƒ0,60
8. H. VAN VLOTEN. Zaaien in de bosbouw (Sowing in forestry). 1950 uitverkocht
9. C. P. VAN GOOR. De productiecapaciteit van de zandige bruine bosgronden (Theproduction capacity of sandy brown forest soils). 1951. uitverkocht
10. J. VAN SOEST. Principiële vraagstukken bij proefperken: 2. Diktemetingen (Stärkemessungen). 1951
ƒ0,50
11. Verslag over het jaar 1950. 1951
ƒ0,50
12. Verslag over het jaar 1951. 1952
uitverkocht
13. D. SCHANS en J. VAN SOEST. Wanneer groeien de bomen het hardst?
(Wann wachsen die Bäume am schnellsten?). 1952
uitverkocht
14. A. STOFFELS. De inhoudsbepaling van grovedennenopstanden metbehulp van standaardkrommen (Le cubage des peuplements de pins sylvestris avec le méthode des tarifs). 1953
ƒ0,50
15. C. P. VANGOOR. Groeiremmingen bij de Japanse lariks (Larix
leptolepis) ten gevolge van kalkbemestingen (Growth disturbances of
the Japanese larch (Larix leptolepis) caused by liming). 1953 • . uitverkocht
16. J. VAN SOEST. Het inventarisatiewerk beëindigd (The inventory
finished). 1953
ƒ0,50
17. Verslag over het jaar 1952. 1953
uitverkocht
18. Principiële vraagstukken bij proefperken: 3. Hoogteregressie (Height
regression). 1953
uitverkocht

No. 19- A. J. GRANDJEAN en J. VAN SOEST. Opbrengstgegevens van de douglas

in Nederland (Yield data for douglas fir in the Netherlands). 1953 uitverkocht
No. 20. J. VAN SOEST. Stormschade aan douglas (Storm damage to douglas
fir). 1954
uitverkocht
No. 21. Verslag over het jaar 1953. 1954
uitverkocht
No. 22. H. VAN VLOTEN. Jeugdgroei en nakomelingschappen uit kruisingen
met Leuce-populieren, een generatieve toetsing van daarbij gebruikte
ouders (Juvenile development ofseedlings from crosses between poplars
of the Leuce-group, progeny test of their parent trees). 1954 . . . uitverkocht
No. 23. C. P. VAN GOOR. De bestrijding van bunt (Molinia coerulea) op
kaalkapterreinen (Die chemische Bekämpfung von Molinia coerulea
auf Kahlschlagflächen). 1954
uitverkocht
No. 24. Verslag over het jaar 1954. 1955
uitverkocht
No. 25. C. P. VAN GOOR. Kaligebrek als oorzaak van gelepuntziekte van groveden (Pinus sylvestris) en Corsicaanse den (Pinus nigra var. corsicana)
(Potassium deficiency as a cause of yellow tip disease in Scots pine
(Pinus sylvestris) and Corsican pine (Pinus nigra var. corsicana). 1956 uitverkocht
No. 26. Verslag over het jaar 1955. 1956
ƒ0,50
No. 27. J. GREMMEN. Eenblad- en twijgziekte van populieren veroorzaakt door
Venturia tremulae en Venturia populina (Leaf- and twigdisease of
poplar and aspen caused by Venturia tremulae and Venturia populina). 1956
uitverkocht
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No. 28. H.A.VAN DER MEIDEN. Snoei van populier, gebaseerd opkwaliteitseisen in de houtindustrie (Pruning of poplar according to demands
of industry). 1957
No. 29. H.M. HEYBROEK. Elm breeding in theNetherlands. 1957
No. 30. Verslag over het jaar 1956. 1957
No. 31. H.A. VAN DER MEIDEN. Reactie van populierenstek opfosfaat. (Een
oriënterende proef (Reaction of poplar cuttings on phosphate (A
preliminary experiment). 1957
No. 32.H.A. VANDER MEIDEN. Kernhout bij populieren en zijn praktische
betekenis (Heartwood of poplar). 1958

uitverkocht
ƒ0.50
uitverkocht
uitverkocht
ƒ0,50

No. 33. C. P. VAN GOOR en A. VAN LAAR. De aanleg van douglasopstanden

(Die Bestandesbegründung der Douglasie). 1958
No. 34. Overzicht vande werkzaamheden in 1957. 1958
No. 35.J. GREMMEN. Een afsterven van Pinus-soorten in Nederland ende
vermoedelijke oorzaak (A die-back of pine species in the Netherlands and its probable cause). 1958
No. 36.J. GREMMEN. 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.)). 1958

uitverkocht
ƒ 1,—
uitverkocht

ƒ0,50

No. 37. H. A. VAN DER MEIDEN en H. VAN VLOTEN. Roest en schorsbrand als

bedreiging vande teelt van populier (Rust and bark necrosis with
dieback, a danger topoplar culture). 1958
No. 38.J. VANSOEST. Aspecten vanbosbouweconomisch onderzoek (Aspects
of research in forest economics). 1959
No. 39.J. VANSOEST. Economische aspecten vande douglasteelt (Economic
aspects of douglas fir culture). 1959
No. 40. Overzicht van dewerkzaamheden in 1958.1959

ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ1,50

No. 41. H. A. VANDER'MEIDEN en J. F. WOLTERSON. Het probleem van

cultivar en kloon bij populier (The problem of cultivar and clone
with poplar). I960

ƒ0,50

No. 42. H. A. VAN DERMEIDEN en J. L. F. OVERBEEK. Mogelijkheden in de

keus van populiereplantsoen (Planting material of poplar). 1960 . .
No. 43. Overzicht vande werkzaamheden in 1959. I960
No. 44. J. GREMMEN. Biologie en bestrijding van de wortelzwam Fomes
annosus (Fr.) Cooke (Biology and control of the root-rot fungus
Fomes annosus (Fr.)Cooke). I960
No. 45.J. GREMMEN. Afsterving van naaldhout door Rhizina undulata, in
het bijzonder natakkenbranden opkaalslagen (A die-back of conifers
caused by Rhizina undulata, particularly after slash burning). 1961 .
No. 46. J. GREMMEN. Deschorsbrand vande Japanse lariks, veroorzaakt door
Phacidiella coniferarum (A die-back of theJapanese larch caused by
Phacidiella coniferarum). 1961
No. 47.J. VAN SOEST. Oriënterend onderzoek naar kapenverbruik van inlands
hout in 1958en 1959 (Estimation of home grown timber fellingand
consumption in theNetherlands in 1958 and 1959). 1961 . . . .
No. 48. Overzicht van de werkzaamheden in I960. 1961
No. 49.J. F. WOLTERSON. Populus nigra L.in Nederland (Populus nigra L.
in the Netherlands). 1961
No. 50.M. BOL.Minutentabellen 1962voor het vellingswerk van douglas
(Time tables for felling, lopping andbarking of douglas fir).1962.
No. 51. M. BOLen J. H. VAN LOON. Vergelijkend arbeidsfysiologisch onderzoek bij vellingswerk (Physiological studies on tree felling). 1962
No. 52. Overzicht van dewerkzaamheden in 1961. 1962

ƒ0,50
ƒ1,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ1,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ0,50
ƒ1,50

Uitvoerige Verslagen
Band 1, verslag no. 1. J. VAN SOEST. Herkomstonderzoek van de groveden
(Pinus sylvestris L.) in Nederland (overdruk). 1952
verslag no. 2, C. P. VAN GOOR. Bewerking en vruchtbaarheid van
droge bosgronden (overdruk). 1952
Band. 2, verslag no. 1, J. SCHELLING. Stuifzandgronden. 1955
Band 3, verslag no. 1. J. VAN SOEST. Verdrogingwerende maatregelen en
middelen bij uitplanten van douglas. 1957

ƒ2,50
ƒ2,50
uitverkocht
ƒ 1,50

verslag no. 2, C. P. VAN GOOR, P. ZONDERWIJK en J. VAN DER

DRIFT. Chemische bestrijding van enkele grassen en houtige gewassen
in ,de bosbouw. 1957
Band 4, verslag no. 1. J. VAN SOEST. Stem form and volume of Japanese larch
(Larix leptolepis Gord.) in the Netherlands. 1959
verslag no. 2. J. J. WESTRA. Een oriënterend onderzoek naar de oorzaken van groeistoornissen in de bosbeplantingen in de Noordoostpolder. 1959
Band 5, verslag no. 1. J. SCHELLING. De hoge bosgronden van MiddenNederland. 1961

uitverkocht
uitverkocht
ƒ2,50
ƒ 5,70

