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"Oi_IDIJ~ME1\ ISCH ONDERZOEK

erd e n project opgestart dat een dendrometrische studie van de
......B'~···.Gt fl (Pinus nigra var. calabrica C. Sehn.) behelst. Uitgaande van

stamvormformules wordt hierbij gestreefd naar het opstellen van
kubagetarieven waarbij tevens de schorsdikte in rekening wordt

g ge ensbasis werd reeds uitgebouwd tot een geheel van 1800
sscdiiAtfwïj2"e 0 gemeten bomen. De resultaten werden opgeslagen in een databank

betrokken in een eerste poging tot karakterisatie van stamvorm en

e~ien enerzijds een minimale databasis van 3000 bomen wordt
~S~[t;4~fSt anderzijds bepaalde standplaatstypes nog onvoldoende vertegen

ordt een laatste reeks opmetingen voorzien in 1992.
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brwkbaaarheid van de C.C,.T.-dunningstechniek voor divers
~\iJ~'It?,~i'S.dplaatsomstandigheden.Hierb . wordt de groei bestudeerd

~tUiill;r~~~~~ü:t!j~5tand en du ingsi greep waarbij de systematische
~fj"vI5.~~iA'i". s amtal ordt afgestemd op een maximale individuele

_ ........p.__ onder meer afBel id worden •

an de initiële plantafstand, compatibel met een groei vrij van
1fl_~i,E~•. 'n funktie an het ge enste tijdstip van eerste dunning enlof van

eren dunningsprodukten j

it"~_:_am! U=dichtheids)grenzen waarbinnen een constante totale produktie
..llhaa d blijft

G

.P.'''At"llc·.ft·a olging van de heden algemeen waarneembare tendens tot omvorming
••Bilne naaldboombestanden, zal bijzondere aandacht worden besteed aan de
IRIfll.d n die ervaren worden bij het inbrengen van inlandse eik alsrt"..liUlèQl~lbouwend element, hetzij door kunstmatige, natuurlijke of gefusioneerde

....~.t1Jj••~ig

De wijze waarop betreffende soort het best kan betrokken worden in het
om rm gsproces dient te worden achterhaald door studie van de opportuniteit, de
uit oe baa heid en de kans op welslagen van diverse omvormingstechnieken
(kaalslag schermslag, femelslag).
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Onderzoek naar de opportuniteit van de verlenging van de bedrijfstijden,
i het bijzonder voor wat betreft de gewone den (Pinus nigra lo) en de

·:'Q~~l~~8e den (Pinus nigra var calabrica C. Sehn.)




