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Berichten van het Bosbouwproefstation
B E L A N G R I J K E F A C T O R E N BIJ D E C H E M I S C H E B E S T R I J D I N G
VAN LOOFHOUTOPSLAG
[236.2 : 414]
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Probleem
D e chemische bestrijding van ongewenst loofhout wordt uitgevoerd
met 2,4,5-T ester (1, 2, 3, 4). O p grond van de genomen proeven zijn
voorschriften voor de bestrijdingswijze opgesteld.
<
Bladbehandeling
In de periode van half juli tot half oktober wordt het te bestrijden
loofhout zorgvuldig gespoten met een waterige oplossing van een laagvluchtige 2,4,5-T ester. Bij een volledige bezetting van het terrein is een
hoeveelheid van 6 tot 8 I van. dit middel per ha nodig. Deze is opgelost
in ongeveer 500 I water voor een bespuiting en in rond 100 1 water
wanneer de vloeistof wordt verneveld. N a het afsluiten van de lengtegroei en het verhouten van de eindscheut is naaldhout ongevoelig voor
2,4,5-T ester, zodat in die periode loofhout selectief in naaldhoutculturen
kan worden bestreden. Tijdens het spuiten en een aantal uren erna mag
er geen neerslag vallen. N a de behandeling kan niet worden gekapt
voordat de opslag geheel dood is.
Sfam- of stobbehandeling
Is het loofhout moeilijk door bladbehandeling te doden of moet de
bestrijding in een loofhoutcultuur worden uitgevoerd dan dient te worden
overgegaan op een stam- of stobbehandeling. D e basis van stam of
scheut en de eventueel aanwezige stob wordt in de periode van januari
tot maart bespoten of bestreken met een oplossing van 6 % 2,4,5-T ester
in petroleum of dieselolie. Gemakkelijk te bestrijden houtsoorten, zoals
els en berk, kunnen ook worden behandeld met een 6 % oplossing van
2,4-D ester in petroleum of dieselolie.
Naar aanleiding van opmerkingen uit de praktijk, die wijzen op een
teleurstellende werking, is een enquête gehouden omtrent de aard van
de klachten, ter vaststelling van een eventuele noodzaak van verder
onderzoek. Er is daarbij gebleken dat over het algemeen het resultaat
van de bestrijdingswijze goed is, doch dat bepaalde factoren het effect
van de behandeling beinvloeden. Het niet voldoende bekend zijn van
deze factoren of het onderschatten van de betekenis ervan, is vrijwel de
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enige oorzaak van de gesignaleerde teleurstellingen. Een nadere behandeling van deze factoren komt ons derhalve gewenst voor.
Gevoeligheid van de houtsoort
Tussen de houtsoorten bestaan grote verschillen in gevoeligheid voor
2,4,5-T ester. Tot de meest gevoelige houtsoorten behoren els, berk,
sleedoorn, brem; matig gevoelig zijn Amerikaanse eik, lijsterbes en
minder gevoelig zijn Prunus serotina en inlandse eik. Dit betekent dat
voor de toe te dienen hoeveelheid middel met deze gevoeligheidsverschillen rekening moet worden gehouden, Is de gebruikelijke hoeveelheid
2,4,5-T ester bij volle bezetting 6 1 per ha, dan kan deze voor de meest
gevoelige soorten eventueel worden teruggebracht op 5 1 en voor de
minder gevoelige worden verhoogd tot 8 1 per ha.
Verhouding boven- en ondergrondse delen
D e groeistof wordt door het blad opgenomen en via de bast naar de
wortels getransporteerd. Het wortelstelsel wordt dan tot afsterving
gebracht en daarmee de gehele plant. Is nu het ondergrondse deel in
verhouding sterker ontwikkeld dan het bovengrondse deel, dan kan het
voorkomen dat de hoeveelheid door het blad opgenomen groeistof niet
voldoende is om het wortelstelsel te doden. Dit betekent dat een of meer
malen afgezet loofhout, waarbij het wortelstelsel relatief zwaar is ontwikkeld, moeilijker door bladbehandeling is te bestrijden dan niet afgezet
loofhout. In het bijzonder is dit het geval bij Prunus serotina en inlandse
eik. Enige malen teruggekapte Amerikaanse eik is door een bladbehandeling met een iets hogere dosering van ongeveer 8 1 2,4,5-T ester per
ha, nog zeer goed te bestrijden met de normale hoeveelheid, hoewel ook
hier de uitlopers van een stob (berk) moeilijker worden gedood.
In al deze gevallen, waar een doelmatige bladbehandeling dubieus is,
wordt de stam- en stobbehandeling met een 6 % oplossing van 2,4,5-T
ester in petroleum of dieselolie toegepast.
Het spreekt vanzelf dat soms een combinatie van blad- en stambehandeling noodzakelijk kan zijn, wanneer bijvoorbeeld een terrein is
bezet met enkele zware meer malen teruggezette struiken en vele niet
afgezette zaailingen van Prunus serotina. D e laatste worden door middel
van bladbehandeling gedood, de eerste door middel van stambehandeling.
Tijdstip en weersomstandigheden
Bij de bladbehandeling is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk
groeistof wordt opgenomen en getransporteerd. D e bladopname is het
grootst bij een soepele epidermis en geopende huidmondjes, dit is het
geval tijdens warm weer met hoge relatieve luchtvochtigheid. Gedurende
een aantal uren na het opbrengen van de groeistof heeft de opname
plaats en het is dus gewenst dat dan niets door afregenen verloren gaat.
D e werking van de bespuiting neemt derhalve toe naarmate de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid hoger zijn en er geen neerslag
valt gedurende enige tijd na de behandeling. Is de temperatuur laag dan
verdient het aanbeveling een iets grotere hoeveelheid 2,4,5-T ester
(bijvoorbeeld 1 1 per ha meer) te gebruiken. Regen tijdens en vlak na
de behandeling maakt de behandeling geheel of nagenoeg onwerkzaam.
Een vlot transport van de groeistof in de plant heeft uiteraard plaats
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wanneer de afvoer van assimilatieprodukten uit het blad naar de bast
groot is en dat is in de nazomer en het -begin van de herfst. D e beste
behandelingstijd ligt daarom in juli, augustus en september. Bespuiting
in naaldhoutculturen is alleen mogelijk na half augustus.
Bij de stambehandeling spelen de weersomstandigheden geen belangrijke rol, omdat de draagstof, petroleum of dieselolie, goed binnendringt,
D e te behandelen stobben en stammetjes mogen echter niet zo nat zijn
dat de vloeistof niet op de bast kan komen. Het tijdstip van behandeling
ligt — experimenteel vastgesteld — in de maanden januari, februari en
maart.
Zorgvuldigheid

van de behandeling

Daar moet worden gestreefd naar een maximale opname van het
bestrijdingsmiddel, is het noodzakelijk de groeistof op de gehele plant
te brengen. Alle bladeren moeten met de spuitvloeistof in aanraking
komen. D e technische uitvoering van de behandeling brengt echter nog
vele problemen mee, die om verder onderzoek vragen. Dit onderzoek
is thans gaande.
Beoordeling van de

behandelingsresultaten

Het afsterven van het behandelde loofhout is een geleidelijk proces.
N a bladbespuiting treden in de loop van enkele weJken groeimisvormingén aan de scheuteinden op en kan het blad gaan krullen of necrotisch
worden. Soms is er ook in het geheel niets te zien. Eerst in het voorjaar
daarop blijken de behandelde planten niet uit te lopen of in het uitlopen
sterk te zijn geremd. Eerst in het begin van het volle groeiseizoen kan
aan de hand van het afstervingspercentage worden beoordeeld wat het
resultaat van de behandeling is geweest. Bij de winterbehandeling zal in
de meeste gevallen een — zij het vertraagd — uitlopen in het voorjaar
plaats hebben, waarbij de jonge bladeren misvormingen vertonen. Eerst
aan het einde van de zomer zal uit de afsterving blijken wat het resultaat
is. Het wegblijven van elke reactie van, de behandelde planten wijst
erop dat fouten bij de behandeling zijn gemaakt en een herhaling noodzakelijk is. Het optreden van hergroei na een of meer jaren is normaal.
Deze kan bestaan uit dezelfde soorten als zijn bestreden, wanneer niet
een volledige doding is bereikt, of uit andere soorten. Het is aan te
bevelen de bestrijding steeds dan uit te voeren wanneer de hoofdhoutsoort zo snel mogelijk van de vrijkomende groeiplaatsruimte kan profiteren. In naaldhoutculturen is daarom een bestrijding van de loofhoutopslag na inplant en aanslag van het naaldhout effectiever dan een
bestrijding vóór de inplant. Het spreekt echter vanzelf dat hiervoor geen
algemeen geldende richtlijnen kunnen worden gegeven en de werkwijze
van plaats tot plaats verschillend is.
SUMMARY

.

The influence of species, shoot-coot ratio, time of teeatment and weather co nditions
on the effect of 2A.5-T teeatment is dtscussed.
ZUSAMMENFASSÜNG

.

Der Einfluss von Holzart, Spross- WurzelverhaltniSj
Effekt der 2,4,5-T Behandlung wird erörtert.
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De bestrijding van grassen met dalapon wordt volgens voorschrift
uitgevoerd van half maart tot half april. Doordat deze periode samen
valt met de arbeidsintensieve planttijd ontmoet het voorgeschreven
bestrijdingstijdstip in de praktijk bezwaren. De verschillende grassoorten
onderscheiden zich echter in gevoeligheid voor dalapon met betrekking
tot dosering en tijdstip, hetgeen de mogelijkheid opent de bestrijdingsperiode in bepaalde gevallen te verschuiven (1). Aan de hand van
proefveldresultaten is daarom nagegaan onder welke omstandigheden
een vroegere behandeling met voldoende resultaat kan worden toegepast.
Er moet echter worden gewezen op de algemeen geldende regel dat
verschuiving van de behandeling naar een vroeger tijdstip tevens een
vervroeging van de hergroei in zich bergt.
In de boswachterij Dwingelo van het Staatsbosbeheer zijn naar aanleiding van de resultaten van oriënterende onderzoekingen (2) twee
tijdstippen-doseringsproeven met dalapon aangelegd; een in pijpestrootje
(Molinia coerula) en bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en een in
pijpestrootje en pitrus (Juncus effusus). De bespuitingen zijn uitgevoerd
met doseringen van 5, 10 en 20 kg dalapon per 'ha op de tijdstippen
februari, maart en april. Bij opnamen in juni en augustus bleek in geen
der veldjes meer dan 1 % smele voor te komen. De overige resultaten van
beide proeven zijn verwerkt in tabel 1, waarbij de bedekkingscijfers zijn
samengevat in een gemiddelde.

