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Aantastingen door insekten en mijten op bomen en struiken
in 1975
Infestations by insects and mites on trees and shrubs in 1975
D. Doom
Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw "De Dorschkamp",
Wageningen

Evenals de vorige Jaaroverzichten is ook dat van nu
samengesteld uit meldingen van de leden van de
Waarnemersorganisatie. De tabellen 1 en 2 vatten deze
gegevens samen.
Omdat het onderzoek naar de ontwikkeling van basten houtkevers in stormhout wordt afgesloten, zullen de
gegevens hierover weer normaal in de tekst worden
verwerkt.
Behoudens enkele plaatselijke successen, bleek het
dennescheerderprobleem als geheel ook In 1975 nog
geenszins te zijn opgelost. Voor een deel kon de oorzaak worden toegeschreven aan de omstandigheid dat
een aantal jonge opstanden sterk van denneschot te lijden heeft gehad. Als gevolg hiervan kon dedennescheerder (Tomlcus plnlperda) zich In de stammen van
deze verzwakte bomen boren en zich vermeerderen.
Dergelijke aantastingen waren als regel voor de opstand fataal.
Ook ten aanzien van de letterzetter (Ips typographus)
bleek dat men nog niet in staat was het dichtheidsniveau in te dammen; integendeel, de schade breidde
zich uit naar gebieden in Friesland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. De larlksbastkever (Ips cembrae), die
in 1974 plaatselijk in Drente schadelijk was, heeft men
thans waarschijnlijk onder contrôle.
Op vrijwel alle soorten sparren trad de groene sparreluis (Elatobium abietlnum) explosief in geheel Nederland op. De plaag, die vergelijkbaar is met de plagen
van 1957,1961 en 1967, veroorzaakte vooral in Gelderland, Noord-Brabant en Midden-Limburg grote schade.
Het aantal meldingen van ernstige schade door de
wilgehoutrups (Cossus cossus) in wegbeplantlngen
met zeer uiteenlopende soorten, nam in vergelijking
met voorgaande jaren toe. Ontschorsingen door het
verkeer en door slagmaaiers of door snoei, bleken
steeds weer de invalspoorten voor de rups te zijn geweest.
Aan allen die hun medewerking hebben verleend, betuigen we hiermede dank. Voor de namen van de insektesoorten en mijten Is de nomenclatuur gebruikt
van Doom (2) en van Schmidt (3); voor die van de houtgewassen Is Boom (1) geraadpleegd.

Summary
As in previous years, the data for this annual survey
on insect and mite pests on trees and shrubs were
supplied by cooperators, located In different parts of
the country. The data are summarized In tables 1 and 2.
In contrast to the larch bark beetle (Ips cembrae),
which is supposed to be under control now, populations of the pine and the spruce bark beetles were still
on a high level. Young pine stands, weakened by
needle-cast in 1974, were finally killed by the pine
shoot-beetle (Tomicus piniperda). Damages by the
spruce bark-beetle (Ips typographus) to living stands
were reported again from the provinces of Drente,
Overijssel and Guelderland and the Insect was found
for the first time In the provinces of Frlesland and
Utrecht.
The green spruce aphid (Elatobium abletinum) came
to an explosive increase all over the country. As in
1957,1961 an 1967 the insect caused severe defoliation in most spruce species, especially in the provinces
of Guelderland, North-Brabant and in the central part
of Limburg.
Trees of many deciduous species in road side plantings had to be cut because they had become a hazard
to traffic as a result of the attack by caterpillars of the
goat moth (Cossus cossus L.).

Soortgewijze specificatie van de plaatsen met ernstige
en matige aantastingen
Kevers (Coleoptera)
Grote dennesnuitkever (Curculio abietis L.)
ernstig: in de boswachterijen Emmen, Garderen, Heerde, in Park 1813 op de Lemelerberg, bij Rips en Bakel
en op "Konlngshelde" bij Arnhem,
matig: In de boswachterijen Nunspeet, Mastbos, Ommen, Ulvenhout en Chaam, voorts op het landgoed De
Eese bij Steenwijk en bij het schietkamp Oldebroek.

Foto's: RIN
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Zwarte dennebastkever (Hylastes ater Payk.)
ernstig: aan driejarige dennen in het Goois Natuurreservaat.
matig: in de houtvesterij Drente-Zuid en bij Junne.
Zwarte sparrebastkever (Hylastes cunicularius Er.)
ernstig: in de boswachterij Schoonoord.
matig: in de houtvesterij Drente-Zuid.

,

Letterzetter (Ips typographus L.)
ernstig: in het Asserbos, het Ameltsebos, landgoed
Victoria bij Nunspeet, Koninklijke houtvesterij Nlerssen, landgoed Pijnenburg bij Lage Vuursche en tussen
Maartensdijk en Biithoven.
matig: bij Appelscha, in landgoed Melndersveen bij
Rolde, de boswachterijen Hardenberg en Nunspeet, de
houtvesterijen Drente-Noord en Zuid.
lepesplntkevers (Scolytus sp.)
ernstig: bij Helden en bij Maastricht,
matig: bij Doorwerth en Den Haag.

Aantasting door de beukespringkever

Beukespringkever (Orchestes fagi L.)
ernstig: bij Leersum, Austerlitz, omg. Apeldoorn, bij
Renkum en in de boswachterij Garderen.
matig: in het Mastbos, Liesbos, Speulder- en Sprielderbos.
Eikespringkever (Orchestes quercus L.)
ernstig: bij Echt, Maasbree en Oosterbeek.
matig: in het Speulder- en Sprielderbos, bij Enschede,
Losser.
Elzehaan (Agelastica alni L.)
ernstig: omgeving Blesdijke, Delfstrahulzen, Doetinchem, Steenderen, Maarsbergen, Amersfoort en Amsterdam.
matig: bij Erica, Enschede, Hummelo, Biithoven, Amstelveen, in Oostelijk Flevoland, Noordoostpolder,
Dijkgatsebos (bij Wleringerwerf), Den Haag, Rotterdam
en Oss.
Heidehaan (Lochmaea suturalis Thoms.)
matig: in de boswachterij Staphorst, landg. De Eese, op
de Holterberg en bij Rljssen.
Wilgehaantjes (Phyllodecta en Plagiodera sp.)
ernstig: bij Hengelo (Gld.) en Meerkerk,
matig: bij Schoonebeek, Vorden, Eerbeek, Tienhoven,
Liempde, St. Oedenrode, Beek en Donk, Someren,
Weert en in Oostelijk Flevoland.
Sneeuwbalhaan (Pyrrhalta
ernstig: te Hoogezand.
matig: te Schiedam.
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viburni'Payk.)

Dennescheerder (Tomicus pinlperda L.)
ernstig: in de boswachterijen Sprielderbos, Wekeromse Zand, Heerde, Harskamp, Uddel, 't Loo, voorts bij
Rips en Bakel en in de Heumense Schans,
matig: in de boswachterijen Hellendoorn, Ommen,
Garderen, Staphorst, Hoenderioo, Ameland, Elsloo,
Appelscha, Bakkeveen, voorts bij Holten, Rijssen, Markelo, Ede, Rhenen, Woudenberg, Leende, Ulvenhout,
Oss, in midden-Limburg en in hetZeisterbos,
Gestreepte dennehoutkever (Xyloterus lineatus Oliv.)
ernstig: in de houtvesterij Drente-Noord.
matig: in de houtvesterij Drente-Zuid en in het PaleisN
park 't Loo.
Eikehoutkever (Xyloterus signatus F.)
matig: in het Liesbos.
Grote populierboktor (Saperda carcharias L.)
matig: verspreid In de provincies Gelderland, Utrecht,
Zuid-Holland, Noord-Brabant en In de Haarlemmermeer.
Meikever (Melolontha melolontha L.)
ernstig: in de boswachterij Hoog Soeren op douglas en
fijnspar.
Boorkever (Hylecoetus dermestoides L.)
matig: in het Paleispark 't Loo op douglasstammen.
Vlinders (Lepidoptera)
Thujamineermot (Argyresthia thuleila Pack.)
ernstig: op Thujahagen te Vught.
Populiermineermot (Paraleucoptera sinuella RW.)
matig: bij Gemonde (N.Br.) op 'Rochester'.
Eikemineermot (Tischeria ekebladella Bjerk.)
matig: in de boswachterijen Schoonoord, Schoonloo,

Speulderbos, Austerlitz, bij Zuldbarge en Bennekom.
.ariksmot (Celeophora laricella Hb.)
arnstig: in de Loenermark, de boswachterijen NunJpeet, Leende en Valkenswaard.
natig: in de boswachterijen Hoogeloon, Heerde, het
andg. Voorstonden bij Brummen, bij Uden, Zeeland en
Schayk.
:3opulierscheutboorder (Gypsonoma aceriana Dup.)
; natig: bij Eerbeek en Terborg voornamelijk op bal;empopulieren.
| ïennelotrups (Rhyacionia buoliana Schift.)
ernstig: bij Maarn en In de boswachterij Kootwijk op Pijius contorta.
; ïpinselmotten (Yponomeuta sp.)
jrnstig: tussen Akkrum en Grouw, bij Doornebroek,
targercompascuum, te Amsterdam, Den Haag, Schieiam, Ouwerkerk en in "Koningshof" bij Overveen.

ernstig: in Oud-Beijerland, Den Haag en Zierikzee.
matig: in Rotterdam.
Wilgebladwesp (Nematus salicis L)
ernstig: in Oostelijk Flevoland op griendwilgen.
Bladvlooien (Psyllidae)
Appalbiadvlo (Psylia mali Schmidb.)
massaal op meidoorn in Zeeland.
Vliegen en muggen (Diptera)
Meidoornrozetgaimug (Dasyneura crataegi Winn.)
matig: omgeving Zierikzee.
Huistvlieg (Phytomyza ilicis Curt.)
ernstig: te Ede.
matig: te Amersfoort.

Groene eikebladrolier (Tortrix viridana L.)
ïrnstig: omgeving Helmond.
WUgehoutrups (Cossus cossus L)
»rnstig: bij Nieuw Weerdinge, Macharen, tussen IJsseliteln en Schoonhoven, in de Haarlemmermeer en te
pussen.
Bastaardsa tijn vlinder (Euproctis chrysorrhoea L)
jrnstig: haarden in Noord-Brabant: 's-Hertogenbosch,
peurne, Asten, Someren, Eindhoven; in Limburg:
pwalmen, Roermond, het Peelgebied, Maasbracht,
Veert; elders: Rotterdam, Haarlem, Hoofddorp,
Jtrecht en het Európoortgebied.
natig: in Breda, Bakel, Heesch, Nuland, Oss, MiddenLimburg, Schiedam, Den Haag, Viaardingen en tJmuilen.
bakker (Lymantria dispar L.)
ïrnstig: bij Nederweert op eik.
Satijnvlinder (Leucoma sallcis L.)
rnstig: omg. Ridderkerk.
atig: in Oostelijk Flevoland en langs het Overijssels
inaal bij Vriezenveen.

È

'ngelrups (Malacosoma neustria L.)
rnstig: te Haarlem op populier, berk en roos.
natig: in Oostelijk Flevoland, bij Zuidbarge, Vlaardlnen en Breda op diverse houtsoorten.
)onsvlinder (Porthesia similis Fuessl.)
natig: op grienden in Oostelijk Flevoland.
Veine winterviinder (Operophtera brumata L)
rnstig: in de boswachterij Ugchelen op elk en bij
ieusden op populier.
lladwespen (Hymenoptera)
indebladwesp (Caliroa annulipes KI.)

Winternest van de rupsjes van de bastaardsatijnvlinder op eik
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Blad- en schildluizen (Hemiptera)

Gewone dopluis (Eulecanium comi Bché.)
matig: bij Strijen en Ottoland op es.

Groene sparreluis (Elatobium abietinum Wik.)
ernstig: in geheel Noord-Brabant, Midden-Limburg,
Zuid-Veluwe, Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland,
het Croonebos bij Hilversum en in de boswachterijen
Texel, Smilde en Zuidbroek (Z.H.).
matig: in het Gooi, het overige deel van Gelderland, in
"Robbenoord" bi] Wlerlngerwerf, Braakmanpolder en
in de boswachterij Austerlitz.

Wollige dopluis (Pulvinaria vltis L.)
massaal op els omgeving Kraggenburg.

Lindebladluis (Eucallipterus tiliae L.)
matig: in stadsbeplantingen van Den Haag, Eindhoven
en Goes.
Eikedwergiuis (Phylloxera sp.)
ernstig: te Arnhem, Ede, Maasbree en Swalmen.
Esseschorsluis (Pseudochermes fraxini Kalt.)
matig: in stadsbeplantingen van Rotterdam.
Sparappelgalluis (Sacchiphantes abietis L.)
matig: in kerstboomcultures bij Weert, Venlo en Uden.
Wollige beukestamluis (Cryptococcus fagi BSrenspr.)
matig: plaatselijk langs de Hondsrugroute en op de
Hoge Veluwe.
Tabel 1
Table 1

Wantsen (Heteroptera)
Denneschorswants (Aradus cinnamomeus Panz.)
ernstig: In de boswachterijen Garderen, Kootwijk, Hoogeloon, St. Anthonis en op de Hoge Veluwe.
matig: in de boswachterij Dorst.
Literatuur
1 Boom, B. K., 1965. Nederlandse dendrologie, flora
der cultuurgewassen. Veenman, Wageningen.
2 Doom, D., 1966. Schadelijke bosinsekten. Bosbescherming 1:33—161. Pudoc, Wageningen. *
3 Schmidt, G., 1970. Die deutsche Namen wichtiger
Arthropoden. Mitt. Biol. Bundesanst.f.Land- u. Forstwirtsch., 137. Berlin-Dahlem.

De In 1975 schadelijk opgetreden insekten en mijten, gerangschikt naar het beschadigde gewas.
The insect and mite posts of 1975, grouped according to their host plants.

naald hout/contfers

aangetast üoor/attacked by

Abies grandis Lindl.
Larix leptoleplsGord.

Curculio abletls L.
Curculio abietis L,
Ips cembrae Heer
Ipstypographus L.
Xyioterus iineatus Oliv.
Coleophora larlcelia Hb.

Picea sp.

Curculio abietis L.
Hylastes cunicularlus Er.
Ips typographus L.
Xyioterus Ifneatus Oliv.
Melolontha melolontha L.
Pristiphora abietina Chr.
Urocerusgigas L.
Elatobium abietinum Wik.
Sacchiphantes abietis L.
Ollchonychus ununguls Jac.

Pinus sp.

Curculio abietis L.
Pissodes notatus F.
Hylastes ater Payk.
Tomicus pinlperda L.
Rhyacionia buoliana Schiff.
Diprion pinl L.
SlrexjuvencusL.
Aradus cinnamomeus Panz.

Pseudotsuga menziesii Fr.

Curculio abietis L.
Hylastes cunlcularius Er.
Xyioterus Iineatus Oliv.
Hylecoetus dermestoides L.
Melolontha melolontha L.

Thuja occidentalis L.

Argyrethia thuiella Pack.
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Cossus cossus L.
Drepanoslphum platanoldis Schrk.
Agelastlca alnl L.
Cossus cossus L.
Pulvinaria vitis L.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustrîa L.
Lochmaea suturalis Thoms.
Yponomeutasp.
Euproctis chrysorrhoea L.
Yponomeuta padella L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosome naustria L
Dasyneura crataegi Winn.
Psylla mali Schmidb.
Yponomeuta cognatella Hb.
Orchestes fagi L.
Cryptococcus fagi Bàrenspr.
Cossus cossus L.
Eulecanium cornl Bché.
Pseudochermes fraxinl Kalt.
Euproctis chrysorrhoea L.
Phytomyza ilicls Curt.
Phyllodecta sp.
Saperda carcharias L.
Paraleucoptera sînuella Rtti.
Gypsonoma aceriana Dup.
Cossus cossus L.
Aegeria aplformis CI.
Leucoma salicis L.
Malacosoma neustrîa L.
Operophtera brumata L.
Yponomeuta evonymella L.
Orchestes quercus L.
Xyloterus signatus F.
Tischerla ekebladella Bjerk.
Tortrix virldana L.
Cossus cossus L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Lymantria dispar L.
Malacosoma neustrîa L.
Operophtera brumata L.
Phylloxéra sp.
Phyllodecta & Plagiodera sp.
Yponomeuta rorella Hb.
Cossus cossus L.
Operophtera brumata L.
Porthesia similis Fuesl.
Nematus salicis L.
Euproctis chrysorrhoea L.
Caliroa annulipes Kl.
EucallipterustiliaeL.
Eotetranychus tiliarum Herm.
Scolytus sp.
Euproctis chrysorrhoea L.
Pyrrhalta vlburni Payk.
Euproctis chrysorrhoea L.

Tabel 2 De graad van aantasting in de verschillende provincies
Table 2 The degree of infestation in the different provinces
A
ernstige aantasting (waaronder kaalvreteri])
heavy infestation (among which complete
defoliation)
a
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
B
matige aantasting
moderate infestation
b
idem, doch plaatselijk
ditto, but local
C
lichte aantasting
light infestation
c
Idem, doch plaatselijk
ditto, but local

provlncies/provinces

Insektesoort/insect spades
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Coleoptera
Curculio abietis L.
Orchestes fagl L.
Orchestes quercus L.
Plssodes notatus F.
Agelastica alnlL.
Lochmaea suturalls Thoms.
Phyllodecta/Plagiodera sp.
Pyrrhalta viburnl Payk.
Saperda carcharlas L.
Hylastes ater Payk.
Hylastes cunlcularlus Er.
Ips cembrae Heer
Ips typographus L.
Scolytus s p.
Tomicus plniperda L.
Xyloterus üneatus Oliv.
Xyloterus signatus F.
Malolontha melolontha L.
Hylecoetus dermestoldes L.
Lepidoptera
Argyresthia thulella Pack.
Paraleucoptera sinuella Rtti.
Tischerla ekebladella Bjerk.
Celeophora laricella Hb.
Gypsonoma aceriana Dup.
Rhyacionla buoliana Schiff.
Tortrlxviridana l .
Yponomeuta sp.
Cossus cossus L.
Aegerla aplformfs Cl.
Euproctis chrysorrhoea L.
Leucoma salicis L.
Lymantrla dlspar L.
Malacosoma neustria L.
Porthesla similis Fuesl.
Operophtera brumata L.
Hymenoptera
Caliroa annullpes Kl.
Dlprion pinl L.
Nematus Salicis L.
Prlstiphora abletina Chr.
SlrexjuvencusL.
Urocerus gigas L.
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Diptera
Dasyneura crataegt Winn.
Phytomyza lllcis Curt.
Psyllidae
Psylla mall Schmidb.
Hemiptera
Drepanoslphum platanoidis Schrk.
Elatobium abletlnum Wlk.
Eucalllpterus tlllae L.
Phylloxera sp.
Pseudochermes fraxinl Kalt.
Sacchlphantes abletis L.
Cryptococcus fag] Bflrenspr.
Eulecanlum corn! Bché.
Pulvinaria vJtis L.
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Heteroptera
Aradus clnnamomeus Panz.
Acari (mljten/m/fes)
Eotetranychus tillarum Herm.
Ollgonychus ununguis Jac.
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Kapprognose Staatsbosbeheer 1975/1976 eindigende 31 juli 1976. Massa in kubieke mete
op stam

H I D schap^
Friesland
Groningen

grove
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zeeden
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4o
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Utrecht
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and.

8320

25^1

-

950

160

14836

-

10

2908

-

-

2550

1833

2434

77372

Persberichten Ministerie van Landbouw en Visserij
Minister Van der Stee wil onderhoud knotwilgen bevorderen
De minister van landbouw en visserij, mr. A. van der
Steef, Is voornemens, het doelmatig onderhoud van
knotwilgen te bevorderen. Het Staatsbosbeheer zou bij
een en ander van technisch en organisatorisch advies
kunnen dienen en gereedschap ter beschikking stellen. Gestreefd wordt naar spoedige tenuitvoerlegging
van dit voornemen. Immers, bij het niet tijdig knotten is
het risico groot dat de watermerkziekte optreedt, die
tot afsterven van de wilgen leidt. Voorts is wilgehout
van belang voor de houtvezelproduktie.
Dit o.m. blijkt uit het antwoord van de bewindsman op
schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid de heer
Bekker. Het eenmalige opschonen van wilgen wegens
achterstallig onderhoud zal het ministerie van landbouw subsidiëren; het daarop volgende onderhoud —
In daarvoor in aanmerking komende situaties — het
ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk
werk. Het Is tevens de bedoeling, de boer zoveel mogelijk bij deze activiteiten te betrekken, ln dit verband
zou evenals ten aanzien van erfbepiantingen reeds het
geval is, stimulering door de landbouworganisaties van
groot belang zijn, aldus de bewindsman.
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Interimregeling bosbijdragen 1975 gewijzigd
Minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij) en
staatssecretaris W. Meijer (cultuur, recreatie en maatschappelijk werk) hebben in onderlinge overeenstemming en in afwachting van de herziening van de bosbijdrageregeling 1966 voor openbare lichamen, respectievelijk particulieren, aanvullende regelingen vastgesteld. Deze regelingen werken terug op 1 januari
1975. De bijdrage per ha bos bedraagt volgens deze
regeling:
ƒ 65,- voor de eerste 50 ha;
ƒ 55,- voor de volgende 50 ha;
ƒ 50,- voor de volgende 100 ha;
/ 45,- voor de volgende 300 ha en
ƒ 35,- voor de resterende oppervlakte.
Aan de eigenaar van een natuurterrein, gelegen binnen een eenheid bos voor welke hij een bijdrage over
de gestelde periode ontvangt, kan op aanvraag een
éénmalige bijdrage van ƒ 40 per ha worden verleend in
de kosten van instandhouding en toegankelijkstelling ,
van dat natuurterrein.
De verdere voorwaarden van de regeling zijn ongewijzigd. De bijdrage moet vóór 1 mei 1976 worden aangevraagd.
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Iwartwild-beheersadviescommissie ingesteld
Minister mr. A. van der Stee (landbouw en visserij)
leeft een "Zwartwild-beheersadviescommlssie" inge;teld. Deze commissie moet de minister van advies
lienen over het beheer van de wilde zwijnenstand op
le Veluwe. Daarbij staat voor ogen, een zodanig beieer te voeren dat met behoud van het in redelijke
nate voorkomen van deze diersoort, onaanvaardbare
chade aan de landbouw wordt tegengegaan.
Tot voorzitter van de commissie is benoemd mr. O. W.
l Baron van Verschuer, lid van Gedeputeerde Staten
an de provincie Gelderland, tevens lid van de Jachtaad. Verder hebben In de commissie zitting twee veragenwoordlgers van de landbouworganisaties, twee
Brtegenwoordigers van de Vereniging Wildbeheer
eluwe en één vertegenwoordiger van de Vereniging
>t Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Als
scretaris van de commissie zal optreden de contactigenieur voor het Fauna-beheer in Gelderland, ir. B. J.
. Beunders. -

De export van hout uit ons land naar Zweden heeft
sn markt-regulerend karakter. Er Is aanleiding te
ïronderstellen, dat Zweden in de komende jaren hout
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voor pulpberelding zal moeten importeren. In situaties
waarbij in ons land het aanbod van bepaalde papierhoutsortimenten de binnenlandse vraag overtreft —
hetgeen thans het geval Is — zal de export naar Zweden ook in de toekomst tot de mogelijkheden moeten
worden gerekend. Bij verkoop van hout bij openbare
inschrijving door het Staatsbosbeheer, kan overigens
geen invloed worden uitgeoefend op de bestemming
van het hout. Dit o.m. blijkt uit het antwoord van de minister van landbouw en visserij, mr. A. van der Stee,
mede namens de minister van sociale zaken, drs. J.
Boersma, op vragen van de Tweede Kamerleden, de
heren Laban en Vellenga.
Ten aanzien van de houtpulp als grondstof voor de
papierindustrie moet onderscheid worden gemaakt
tussen cellulose en houtslijp. Cellulose uit hout wordt in
ons land niet vervaardigd maar als halffabrikaat ingevoerd. Houtslijp wordt daarentegen hier wel vervaardigd. Een deel van het ervoor benodigde hout (grovedennen) is afkomstig uit Nederlandse bossen; het
overige (fijnspar) wordt als rondhout geïmporteerd.
De bereiding van houthoudende pulp brengt beperkingen met zich mee ten aanzien van de te verwerken
houtsoorten. Voor ons land betekent dit dat, bij de huidige verwerkingscapaciteit en techniek, het potentiële
aanbod van grovedennepapierhout de vraag daarnaar
overtreft, terwijl bij fljnsparre- en populierepapierhout
het omgekeerde het geval is.
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Het beleid is er op gericht een zo groot mogelijke
stroom van ons hout naar binnenlandse fabrieken te
bereiken, uiteraard binnen de mogelijkheden die de
bepalingen van de EEG bieden.
In oktober 1975 Is 2000 m 3 grovedennehout op Terschelling bij openbare inschrijving aan de hoogste Inschrijver verkocht. Koper werd een firma uit Roden. De
verkoop betreft geen hout op stam, maar hout dat geveld en uitgesleept aan de koper wordt geleverd.
Genoemde firma heeft een leveringscontract met een
Zweedse houtverwerkend bedrijf. Bij het transport
naar Zweden Is een scheepsvervoerbedrijf uit Delfzijl
ingeschakeld.
Naast bovengenoemde 2000 m 3 is op stam ca.
3000 m J grovedennehout aan dezelfde firma verkocht,
die dit hout velt met behulp van sedert 1972 In ons land
verblijvende Tsjechische arbeiders.
Het hout Is geveld verkocht. Er Is geen sprake van
enig beding over inzet van buitenlandse werknemers.
De veilingswerkzaamheden met betrekking tot de
genoemde 2000 m 3 hout worden met Inschakeling van
drie Terschelllnger aannemers uitgevoerd door het
Staatsbosbeheer. Het uitslepen van het hout geschiedt
door een Terschellinger bedrijf.
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Persbericht Plantenziektenkundige Dienst
"Bacterievuur"

de nieuwe naam voor perevuur

.

Voor de aantasting van o.a. peer, meidoorn en diverse Cotoneastersoorten door de bacterie Erwinia amylovora wordt doorgaans de naam "perevuur" gebruikt.
Gebleken is echter dat deze naam tot misverstanden
leidt. De ziekte komt namelijk in Nederland, althans
vooralsnog, slechts vrij sporadisch bij peer voor, maar
wordt vooral waargenomen bij meidoorn en de laatste
jaren massaal bij verscheidene Cotoneastersoorten.
Bij het publiek bestaat daarom ten onrechte wel de indruk, dat de pereteelt in de betrokken omgeving direct
of indirect oorzaak Is van besmetting van meidoorn,
Cotoneaster en andere waardplanten In siertuln, park
of natuurgebied en van de natuurlijke of kunstmatige
dood van desbetreffende planten. Ook worden wel
eens bedenkingen geuit tegen het nuttigen van verse
peren.
In haar vergadering van 9 december 1975 heeft de
Commissie voor Nederlandse Namen van Plantezlekten na overleg met belanghebbenden en deskundigen
dan ook belsoten de naam "perevuur" alsnog te wijzigen in "bacterievuur". De nieuwe naam is neutraler,
heeft een nagenoeg gelijke klankwaarde en brengt
twee belangrijke eigenschappen van de ziekte tot uitdrukking: dat deze door een bacterie wordt veroorzaakt en dat hij zich als een vuur door de plant en de
aanplant kan verspreiden. Bovendien sluit de naam
aan bij die in andere talen: Engels "flre blight", Duits
"Feuerbrand", Frans "feu bacterlen".

