wel een juist kiezen van het bestrijdingstijdstip, omdat
in het actief worden van de jonge larven een zekere
spreiding zit; om dit juiste tijdstip te vangen zullen
veldwaarnemingen vanaf begin mei beslist noodzakelijk zijn.
Hoopgevend in de bestrijding van Leucoma is mogelijk het gebruik van Bacillus thuringiensis preparaten. Deze preparaten zijn redelijk selectief en hebben - voorzover onze kennis nu reikt - nauwelijks een
nadelige invloed op de biocoenose.
Wordt bij de bestrijding van de satijnvlinder zo veel
mogelijk rekening gehouden met het bovenstaande
dan mag verondersteld worden dat het rendement van
de bestrijding zich in gunstige zin zal ontwikkelen.

Tot hier in deze paragraaf is gesteld dat bestreden
moet worden boven het punt waar bestrijdingskosten
en schade elkaar juist dekken. Deze uitspraak is zuiver op economie gebaseerd. Het lijkt alleszins verantwoord te stellen dat de economie in deze niet alleen beslissend mag zijn. Een zekere positieve waardering voor de rondom de satijnvlinder aanwezige
levensgemeenschap moet resulteren in een verschuiving van de grens bestrijden/niet bestrijden, vanzelfsprekend naar een punt liggend boven het economisch punt.

Bijeenkomst van de IUFRO werkgroep "Stamtalreductie"
Van 4 tot 8 mei 1969 kwam in Freiburg i.Br. de arbeidsgroep "Stamtalreductie" van de sectie 23 van
de International Union of Forestry Research Organisations bijeen. Deze arbeidsgroep, die tot stand
werd gebracht in uitvoering van de beslissingen van
het 14e IUFRO Congres te München, staat onder
voorzitterschap van dr. Peter Abetz.
Aan de besprekingen in Freiburg werd deelgenomen door vertegenwoordigers van instellingen
voor bosbouwkundig onderzoek uit België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Tsjechoslowakije.
Deze bijeenkomst heeft geleid tot de opstelling
en goedkeuring van een onderzoekprogramma, dat
de studie van de systematische stamtalreductie in
de jonge fijnsparopstanden in Europa beoogt.
Ook verschillende andere landen, die niet in Freiburg vertegenwoordigd waren, hebben besloten mede te werken aan dit gemeenschappelijk onderzoek,
dat vooral tot doel heeft een geldige basis te vinden voor de rationele behandeling van jonge opstanden, door planten tot stand gekomen.
Prof. Van Miegroet uit Gent, voorzitter van de sectie 23 van de IUFRO, woonde de bijeenkomst te
Freiburg i.Br. bij als waarnemer.
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