Ammoniumsulfamaat, een kort overzicht
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Ammonium sul fa maat (AMS) is uitsluitend toegestaan als middel ter vernietiging van ongewenste
houtige gewassen en opslag hiervan. Toepassing
van AMS kan noodzakelijk zijn ter voorkoming van
ongewenste opslag van o.a. berk, Amerikaanse eik,
iep en in de bosbouw vooral Amerikaanse vogelkers,
indien andere - niet-chemïsche methoden niet of
moeilijk uitvoerbaar zijn.
Het middel AMS
AMS is een anorganische verbinding, een ammoniumzout. De struktuurformule is:
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AMS is sterk hygroscopisch waardoor het vocht aantrekt uit de buitenlucht. Door bepaalde toevoegingen
heeft de "gele vorm" van AMS deze eigenschap minder dan de "witte vorm". De afbraakprodukten van
AMS zijn vnl. nitraten en sulfaten.
Ammoniumsulfamaat wordt nauwelijks vastgelegd
aan het adsorptiecomplex en is hierdoor erg mobiel
in de bodem (zakt gedeeltelijk mee met het regenwater), waardoor bij morsen naast de stobbe risico
ontstaat voor ernstige schade aan de hoofdopstand
of andere gewenste soorten.
Door het sterk oxiderend karakter en de daarmede
gepaard gaande afbraak, is een lange verblijfsduur
in het milieu niet te verwachten. Te denken valt aan
enige maanden, mede afhankelijk van het jaargetijde waarin het middel wordt toegepast.
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Toepassing

AMS is een totaal-herbicide, dodelijk vooralle planten.. De werking is systemisch vanaf wondvlakken via
de sapstroom, maar kan ook via de bodem de wortels van gewenste of ongewenste bomen of andere
planten bereiken en doden.
Het middel is weinig giftig voor de mens. Een indicatie van de giftigheid is het "LD 50 getal". Dit betekent
de vastgestelde lethale dosis, oraal toegediend bij
ratten, voor 50% van de proefdieren in milligrammen
per kilogram lichaamsgewicht. Ter illustratie een
voorbeeld:
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In het artikel van H. Eysackers en W. J. Chardon
wordt verder ingegaan op de effecten van AMS op
de bodemfauna.
AMS heeft een sterk oxyderende werking en kan
daardoor irritaties geven aan huid en ogen (wrijven).
Door deze eigenschap tast het tevens metalen aan.

AMS kan het gehele jaar toegepast worden. Voor
een optimaal resultaat moet het middel spoedig na
het afzetten op de stobbe worden gestrooid. Alhoewel de opname van AMS betrekkelijk snel verloopt,
mag het de eerste uren na behandeling niet regenen.
Het resultaat bij regen is minder en het gevaar voor
afspoeling en inspoeling in de bodem groter. De bomen of struiken moeten laag en vlak worden afgezaagd.
In verband met het gevaar voor morsen moeten
stobben kleiner dan 5 cm in principe niet met AMS
behandeld worden. De AMS moet in een dunne laag
worden aangebracht (de hoeveelheden op het etiket
zijn veel te hoog!), bij grotere stobben (bijv. > 1 2 cm)
behoeft alleen de rand bestrooid te worden, daar de
opnamecapaciteit van de kern van de stobbe geringer is. Voor het aanbrengen kan gebruik worden gemaakt van emmer en lepel, beter is echter het gebruik van een strooibus of een doseerzak, zoals op
de foto is afgebeeld. Deze doseerzak is in de handel
verkrijgbaar (Stierman en Co te Soest). De voordelen zijn een nauwkeuriger dosering en, doordat hij
afgesloten kan worden, geen gevaar voor omstoten.
Aanraking van het middel met de handen moet wor27

den voorkomen, omdat het middel nl. ook door de
huid kan worden opgenomen. Overige aanwijzingen
zijn vermeld op het etiket, dat op iedere verpakking
is bevestigd.
AMS moet alleen in kristalvorm aangewend worden.
Oplossen in water levert verhoogd risico voor de opstand en geeft kans op een minder goed resultaat.
De uitvoering van het werk, afzetten en bestrooien
met AMS, kan in principe het best in tweemanswerk
worden uitgevoerd.
Alleen bij een lichte bezetting en met gebruik van
een gesloten strooibus of doseerzak kan in eenmanswerk worden gewerkt.
Handelsnamen AMS:
- Heidemij Ammoniumsulfamaat (wit)
- Brabant Ammoniumsulfamaat (geel)
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