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de ontdekking dat aan ettelijke exemplaren van de vogelkers grote vruchtlichamen zaten. die bij onderzoek onmiskenbaar van Fomes annosus

ble~

ken te zijn.
Uit een enkel geval mag men natuurlijk geen conclusies trekken. Maar
als ik hier nieuws vertel, lijkt het mij toch wel nodig een verder onderzoek in te stellen. ;Er is over deze zwam veel gestudeerd en het is bekend dat hij ook wel op loofhout woekert (berk, beuk, meidoorn en ook
heidekruid). Als uit dat onderzoek zou blijken. dat, evenals in mijn geval,
Prunus serotina voor de dennenmoorder een betere gastheer is dan zelfs
de groveden, dan zou hij inderdaad een ware bospest zijn.
In ieder geval kan mijn ervaring manen tot voorzichtigheid met deze
soort, bij aanleg van naaldbos op niet al te zure gronden.

W. L. Leclercq.

Noot van de redactie
Het is interessant in het door de schrijver gerapporteerde geval nogmaals een bevestiging te vinden van het voorkomen van Fomes annosus
op Prunus serotina.

Dunningen in opstanden van groveden, in het bijzonder op oud bouwland. en afzetten van vogelkers vergroten de kans voor de aantasting

door wortelzwam in hoge mate. lEen onderzoek naar de mogelijkheden
het optreden van Fomes annosus te beperken, maakt deel uit van het
werkprogramma van het Bosbouwproefstation. Bovendien is het mogelijk
de aanwezigheid van F. annosus in de afgestorven bomen vast te stellen
ook zonder de vruchtlichamen van de zwam. In voorkomende gevallen

verdient het aanbeveling door tussenkomst van de desbetreffende bosbouwconsulent materiaal op te zenden aan de Plantenziektenkundige
Dienst te Wageningen.

Nederlandse Bosbouw Vereniging
VOORJAARSBIJEENKOMST EN JUBILEUMVIERING
Wilt U - voor zover U dat nog niet 'deed - noteren. dat de voorjaarsbijeenkomst dit jaar valt op 20 en 21 mei ergens in Zuid-Limburg.
Belangrijker nog is het voornemen om een bijeenkomst ter gelegenheid
van het gouden feest van de vereniging te houden in Arnhem en wel op

vrijdag 7 oktober, beginnend met een algemene ledenvergadering om
14 uur. Na een pauze van naar schatting een halfuur, zal de vergadering
om 15.30 overgaan in een herdenkingsbijeenkomst, waarna van 16.3017.30 een receptie zal worden gehouden. Wij hopen dit in het Provinciehuis te kunnen doen, Na een borrel in .. Raya!", zal aldaar worden aan ...

gezeten aan het feestdiner. Alle dames zijn welkom, niet alleen zij die
lid zijn. Wie zich nog niet voorlopig opgaf kan dit nog steeds doen aan
de Secretaris van de Vereniging, Sickeszplein 1. Arnhem.

