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Er zijn nog weinig exacte gegevens bekend over het bijgroeiverlies,
dat in opstanden van Japanse lariks kan optreden door sterke aantasting
van het lariksmotje (Coleophora laricella Db.)De periodieke opnamen van de dunningsproefperken in een aanplant
van Japanse lariks van 1932 (kiemjaar) in de Loenermark bij Apeldoorn
kunnen hieromtrent enig licht verschaffen. In bovengenoemde aanplant
liggen 4 proefperken, elk 0,15 ha groot, die in Maart 1949, December
1950 en September 1952 nauwkeurig zijn opgemeten, waaruit de aanwas resp. voor de periode 1949—1950 en 1951—1952 is berekend. Gedurende de eerste periode 1949—1950 trad in deze aanplant ook wel
aantasting van de lariksmot op, doch' lang niet in zo sterke mate als dit
gedurende de laatste periode het geval was.
Het effect van de laatste sterke aantasting moge uit de volgende
groeicijfers blijken :
Perioden

Hoogteaanwas
Til m

Dïkteaanwas
in cm

Oroitdvlakaanwas
in m'/ha

1949-1950
1951 — 1952

0.75
0,50

0.75
0,40

2,58
0,83

Bijgroeiverlies
Idem in %

0.25
33

0,35
47

1,75
68

Massaaanwas
in m3/ha

Waardeaanwas
In glds/lia

I

19,5
8,1

667,20
286.-
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11,4
58

381.40
57

Uit deze cijfers blijkt, dat het verlies aan grondvlakaanwas procentisch belangrijk hoger is dan dat aan hoogteaanwas, hetgeen goed in
overeenstemming is met de onderzoekingen van Ditte Schans en J. van
Soest, die onder de titel „Wanneer groeien de bomen het hardst" in
het Juli-Augustus nummer van dit tijdschrift zijn gepubliceerd. Uit deze
onderzoekingen is toch gebleken, dat 21-jarige Japanse lariks 50 % van
zijn diktegroei reeds op eind Mei bereikt, terwijl de hoogtegroei deze
grens pas op 20 Juli passeert, en daardoor meer gelegenheid krijgt zich
te herstellen.
Het berekende waardeverlies van f381 per ha voor deze twee jaren
geeft enige maatstaf voor de kosten, die men aan de bestrijding van
de plaag zou kunnen besteden.

