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Summary

De bestrijding van Amerikaanse vogelkers door middel van stam- of stobbebehandeling vond tot voor
kort meestal plaats met een oplossing van 2, 4, 5-T
ester in olie. Daar het gebruik van 2, 4, 5-T ester in
Nederland niet meer is toegelaten stond nog uitsluitend ammoniumsulfamaat ter beschikking. Van dit
middel wordt een hoeveelheid kristallen gestrooid
op het verse zaagvlak van de stobben. Dit is zeer bewerkelijk vooral als het gaat om grote aantallen kleinere stobben of bij toepassing op sterk vertakte afgezaagde struiken omdat voor een goed effect elk
zaagvlak moet worden behandeld. Ook wordt ammoniumsulfamaat wel toegepast door middel van
het insmeren van verse stobben met een verzadigde
oplossing in water. Beide methoden kunnen echter
door een minder zorgvuldig gebruik schade veroorzaken aan de bosopstand omdat na morsen het middel via de grond door de wortels van de bomen kan
worden opgenomen.
Door het verbod van de toepassing van 2, 4, 5-T
ester en in verband met de hiervoor genoemde bezwaren ten aanzien van het gebruik van ammoniumsulfamaat moest worden gezocht naar een vervangend middel. In verband hiermee wordt sinds 1973
onderzoek gedaan naar de geschiktheid van het
middel glyfosaat. Dit middel heeft reeds enige tijd
een wettelijke toelating voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers door bladbespuiting (2). Sinds
kort is ook de bestrijding door middel van stobbebehandeling met dit middel wettelijk toegelaten.
Onderzoek en resultaten
In 1973 werd begonnen met een tweetal proeven in
de boswachterijen Smilde en Borger. Daarbij werd
de Amerikaanse vogelkers bestreden door een

*) Verschijnt tevens als Mededeling 175 van De Dorsch
kamp.
Foto's: De Dorschkamp.

Black cherry used to be chemically controlled by foliar spraying or by treating the trunk or stump with 2,
4, 5-T ester in oil, or with ammonium
sulphamate.
Treatments with 2, 4, 5-T ester were not always
effective and, in any case, the use of this herbicide is
no longer permitted in the Netherlands.
Ammonium
sulphamate was also not always successful and occasionally it damaged stands. Therefore it was decided to test the efficacy of giyphosate.
A solution of 10% giyphosate in water, applied to
notches around the trunk, gave excellent results. Applying a solution of 5% giyphosate in water to stumps
was also successful. Ammonium sulphamate gave
good results when applied in saturated solution in
water to freshly-cut stumps: more dilute solutions
were not effective.
Although applications of giyphosate and of saturated solutions of ammonium sulphamate gave good
results throughout the year, there were indications
that trunk and stump treatments were (ess successful in spring.
if there are many biack cherry bushes with thin
stems, control is best achieved by cutting them back
during the winter and spraying the leaves with a 1%
solution of giyphosate in water at the end of the subsequent growing season.

stambehandeling met de middelen glyfosaat, amitrol, 2, 4, 5-T ester en ammoniumsulfamaat. Dit onderzoek werd in de winter van 1975/1976 voortgezet
in de boswachterij Doorwerth met glyfosaat in verschillende concentraties opgelost in olie en in water
en op verschillende manieren toegediend.
Met de behandeling van stobben werd begonnen
in 1976 in de boswachterijen Oostereng en Chaam.
Dit onderzoek kreeg in 1977 een vervolg in de boswachterij Doorwerth.
In het hierna volgende worden de proeven en de
resultaten daarvan nader besproken.
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Ontwikkeling van Amerikaanse vogelkers, één
groeiseizoen na afzetten,
onbehandeld.
Development of black
cherry, one growing
season
after cutting,
untreated.

1973 Stambehandeiing
en Borger

in de boswachterijen

Smilde

De proeven werden uitgevoerd op Prunus struiken
met in de meeste gevallen verscheidene stammen
per struik. De diameter van de stammen bedroeg in
beide boswachterijen ongeveer 5 cm (op borsthoogte). In juli en in september van 1973 werden de stammen behandeld met de middelen 2, 4, 5-T ester,
amitrol en glyfosaat in een oplossing van 20% in water en met ammoniumsulfamaat in de vorm van kristallen. Ter vergelijking werd in februari 1974 een
stambehandeiing toegepast door het insmeren van
de stambasis met een 6% oplossing van 2,4, 5-T ester in olie.
De behandelingen met de vloeibare middelen in
juli en in september werden uitgevoerd met een injectorbijltje. Dit instrument is door een slang verbonden met een reservoir waarin zich de oplossing met
het bestrijdingsmiddel bevindt. Dit reservoir wordt
aan een draagriem meegevoerd. Met het bijltje
wordt in de stam een inkeping met een diepte van
enkele millimeters gemaakt in een hoek van ongeveer 45°. Met elke slag wordt een hoeveelheid vloeistof direct in de inkeping gespoten. Het aantal Inkepingen per stam hangt af van de diameter van de
stam en kan gesteld worden op één slag per 5 cm diameter, echter met dien verstande dat per stam minimaal twee slagen worden gegeven, namelijk aan
weerszijden van de stam.
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De ammoniumsulfamaat werd in een met de hiep
gemaakte inkeping gestrooid. Ook in dit geval werden twee inkepingen per stam gemaakt.
Het aantal stammen per behandeling bedroeg
tien.
De resultaten van de behandelingen werden opgenomen in het voorjaar van 1974 en 1975. Per
boom werd een waarderingscijfer gegeven tussen 0
en 10, waarbij 0 staat voor geen effect en 10 voor volledig afgestorven. De gemiddelde waarderingscijfers zijn weergegeven in tabel 1.
Uit deze cijfers blijkt dat 20% glyfosaat in water
een goede werking heeft. De behandeling in september geeft in de boswachterij Smilde een iets beter resultaat dan de julibehandeling, in Borger is er vrijwel
geen verschil tussen beide tijdstippen. Wel is gebleken dat voor een volledige doding alle stammen van
een struik dienen te worden behandeld. Bij de eerste
opname leken vooral in de boswachterij Borger ook
de andere behandelingen een redelijk goed effect te
geven. Bij de tweede opname bleek echter dat hergroei optrad doordat de wortels van de behandelde
struiken klaarblijkelijk onvoldoende gedood waren.
Het insmeren van de stambasis met 2,4,5-T ester in
olie gaf alleen in de boswachterij Smilde een goed
resultaat; opvallend is echter dat dit pas bij de tweede opname tot uiting kwam.

1975/1976 Stambehandeling
Doorwerth

in de

boswachterij

In de boswachterij Doorwerth zijn in de winter van
1 9 7 5 / 1 9 7 6 de volgende behandelingen uitgevoerd
op opgaande Prunus stammen van 25 jaar oud met
een hoogte van ongeveer 10 m en een gemiddelde
diameter van 10 cm:
a Stambasis tot een hoogte van ca. 30 cm insmeren met 3, 5 en 7% glyfosaat in dieselolie in de maanden oktober, december, februari, maart en april,
b Aanbrengen van een oplossing van glyfosaat in
olie met behulp van een knijpfles in een serie overlappende inkepingen op 20 è 30 cm vanaf de stamvoet. Concentratie en tijdstippen als bij a.
c Aanbrengen van een oplossing van glyfosaat in
water met behulp van een knijpfles in concentraties
van 10,15 en 20% in inkepingen aan weerszijden van
de stam in de maanden oktober, maart, april en mei.
Bij het insmeren van de stamvoet was ongeveer
twee keer zoveel vloeistof nodig als bij de inkeepmethode. Alle behandelingen zijn uitgevoerd bij droog
weer. Het aantai bomen per behandeling bedroeg
10.
De resultaten van de behandelingen zijn alleen
opgenomen in de zomer van 1976. Evenals in de
hiervoor besproken proeven werd per boom een
waarderingscijfer gegeven van 0 tot 10. De gemiddelde cijfers zijn vermeld in tabel 2.
Het blijkt dat het insmeren van de stambasis met
glyfosaat in olie alleen een redelijk goed effect heeft
met een concentratie van 7% na toepassing in de
maanden maart en april. Ook het aanbrengen van
glyfosaat in olie in inkepingen geeft in deze maanden

de beste resultaten, ook bij de lage concentraties.
Deze methode geeft met een concentratie van 7%
ook een redelijk goed resultaat in de overige maanden.
De beste resultaten worden verkregen door het
toepassen van een oplossing van glyfosaat in water
in inkepingen rondom de stam. Deze behandeling
heeft op alle in de proef betrokken tijdstippen een
goed effect en er is geen verschil tussen de concentraties.
1976 Stobbebehandeling
Oostereng

in de

boswachterij

In 1976 werd een proef uitgevoerd in een perceel
met herhaaldelijk afgezette struiken van Amerikaanse vogelkers onder een scherm van 30-jarige Corsicaanse den. De hoogte van de Prunus was op het
moment van afzetten ongeveer 3 m en de bedekkingsgraad bedroeg ca. 90%. De stobben werden
ongeveer drie uur na het afzetten bespoten met een
oplossing van 1,3 en 5% glyfosaat in water. Deze behandelingen werden uitgevoerd in april en in september met behulp van een rugspuit voorzien van
een spuitgeweer met één nozzle. Ongeveer twee uur
na de uitvoering van de bespuiting in september viel
een lichte regenbui. Iedere behandeling werd in
drievoud uitgevoerd in veldjes van 6 x 6 m.
Het effect van de behandelingen werd beoordeeld
in het najaar van 1976 (effect voorjaarsbehandeling)
en in het voor- en najaar van de jaren 1977 en 1978.
De resultaten van de najaarsopnamen zijn als gemiddelden van de opgenomen waarderingscijfers (0
tot 10) weergegeven in tabel 3.

Tabel 1. Waardering van de resultaten van stambehandeling van Amerikaanse vogelkers
met verschillende middelen en methoden van toepassing.
Table 1. (Valuation of the results of stem treatment of black cherry with different
herbicides and methods of application. 0 — no effect, 10 is fully dead).
behandeling
treatment

tijdstip toepassing
time of
application

20% 2,4,5-T ester in water
20% amitrol in water
20% glyfosaat in water
ammoniumsulfamaat

juli 1973
July

20% 2,4,5-T ester in water
20% amitrol in water
20% glyfosaat in water
ammoniumsulfamaat
6% 2,4,5-T ester in olie/
in oil

september 1973
September

februari 1974
February

waardering/valuation
voor \r./spring
1974

voorjr./spring
1975

Smilde

Smilde

1.3
0,6
8,3
5.3
-

1

)

2,8
9,8
2,3
3,3

Borger
6,8
7,4
10,0
6,8
5,2
6,3
9,8
6,7
5,8

0
0
7,5
5,0
-

1

)

0
10,0
1,3
10,0

Borger
0
0
10,0
2,5
0
1,3
9,3
1,3
5.6

') geen opname
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Tabel 2. Waardering van de resultaten van stambehandeling van Amerikaanse vogelkers
met glyfosaat bij verschillende methoden van toepassing.

Table 2. Valuation of the results of stem treatment of black cherry with glyphosate with different methods of application.
behandeling

tijdstip van toepassing///me of

treatment

3%
5%
7%
3%
5%
7%
10%
15%
20%

glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat
glyfosaat

in olie, stam basis
in olie, stambasis
in olie, stambasis
in olie, Inkeping
In olie, Inkeping
in olie, Inkeping
in water, inkeping
in water, Inkeping
in water, inkeping

application

okt.
Oef.

dec.
Dec.

febr.

mrt.

april

mei

Febr.

March April

May

2
4
4
3
5
7
10
10
9,5

2
4
4
4
5
9

3
3
3
4
5,5
7,5

—

—

—

—

—

—

5
5,5
7
8
9,5
9
10
10
10

2
4
7,5
9
10
10
10
10
10

—
—
—
—
—

10
10
10

olle/o/7, stambasis/s/em foot, inkeplng/no/c/?

Tabel 3. Waardering van de resultaten van een stobbebehandeling met glyfosaat In verschillende concentraties en
op een tweetal tijdstippen.

Table 3. Valuation of the results of a stub treatment with
glyphosate in different concentrations and applicated in
two periods.
behandeling

treatment

waarderlng/valuation
najaar/

najaar/

najaar/

autumn

autumn

autumn

1976

1977

1978

2
4
7,5

2
2
7,5

3
5
9

1
3
B

4
6,5
9

1% in april
3% in april
5% in april
1% in sept.
3% in sept.
5% ln sept.

—
—
—

De toepassing van 5% glyfosaat geeft in dit proefveld op beide tijdstippen een goed resultaat. Na de
behandeling met een concentratie van 1% trad in het
tweede groeiseizoen reeds aanzienlijke hergroei op.
Na een bespuiting met 3% bleken aanvankelijk vooral de kleine stobben met een doorsnee van enkele
centimeters weer hergroei te vertonen. Ook de hergroei na een bespuiting met 5% glyfosaat bleef vrijwel uitsluitend beperkt tot de kleine stobben. Waarschijnlijk is het niet mogelijk op de kleinste zaagvlakken voldoende middel aan te brengen.
1976 Stobbebehandeling

in de boswachterij

Chaam

In maart 1976 werd in de boswachterij Chaam begonnen met een proef waarin de werking van glyfosaat op stobben van Amerikaanse vogelkers werd
vergeleken met die van ammoniumsulfamaat. Glyfo116

saat werd toegepast in concentraties van 3 en 5% in
water. Ammoniumsulfamaat werd eveneens in water
opgelost en wel in de volgende verhoudingen: 1:2,
1:5,1:10 en 1:20 (resp. 50,20,10 en 5%).
De behandelingen werden uitgevoerd op vier verschillende tijdstippen, namelijk half maart, begin juni
en eind september 1976 en eind januari 1977. De
Prunus werd één è twee weken voor de eigenlijke
behandeling vrij hoog (ca. 30 cm) afgezet, waarna
stammen en takken werden afgevoerd. Op de dag
van uitvoering werden de stobben zo laag mogelijk
afgezaagd om een zo groot mogelijk zaagvlak te verkrijgen. De hier omschreven werkwijze werd speciaal ten behoeve van een vlotte en nauwkeurige uitvoering van de proef gevolgd, in de praktijk zal uiteraard de Prunus in één keer worden afgezaagd, terwijl het takhout niet zal worden geruimd.
De proef werd zoveel mogelijk uitgevoerd in holle
plekken in een grovedennenopstand met een hoogte
van ca. 8 m. De in begin juni uitgevoerde behandelingen vonden echter plaats in een vrij dicht met dennen begroeid gedeelte. Ook werd het takhout in dit
deel niet geruimd, zodat de mogelijkheid bestaat dat
bij de behandeling enkele stobben over het hoofd
zijn gezien.
De stobbebehandelingen werden uitgevoerd door
de zaagvlakken goed nat te maken met behulp van
een bokkepoot. De proef werd In drievoud uitgevoerd in veldjes van 8 x 8 m (15-30 stobben per
veldje).
Het effect van de behandelingen werd gedurende
drie groeiseizoenen waargenomen voor wat betreft
de behandelingen in maart en juni en gedurende
twee groeiseizoenen voor de later uitgevoerde behandelingen. Bij de beoordeling van de cijfers in ta-

bel 4 dient hiermee rekening te worden gehouden.
Ter vereenvoudiging zijn alleen de waarderingscijfers van de najaarsopnamen (begin september) in
deze tabel opgenomen. De opnamen die eind mei/
begin juni zijn verricht vertonen eenzelfde beeld.
Het blijkt dat na behandeling in maart na één
groeiseizoen een goed effect wordt verkregen bij
beide concentraties glyfosaat en bij ammoniumsulfamaat in de verhouding 1:2. Na twee groeiseizoenen
is dit effect nog aanwezig en in het derde groeiseizoen treedt bij de behandeling met 3% glyfosaat en
ammoniumsulfamaat 1:2 enige hergroei op.
De behandeling in juni levert in alle gevallen goede resultaten op. Dit wordt mede veroorzaakt door
de dichte stand van de groveden in het betreffende
terreingedeelte, waardoor de hergroei van de Prunus door lichtgebrek wordt geremd. Glyfosaat levert
bij toepassing op dit tijdstip op de langere duur echter een duidelijk beter resultaat op.
Eén groeiseizoen na de septemberbehandeling
blijkt er een goed effect te zijn van beide concentraties glyfosaat en van ammoniumsulfamaat in de ver-

houdingen 1:2 en 1:5. Na twee groeiseizoenen is het
effect bij 5% glyfosaat nog steeds constant, bij de
andere behandelingen treedt enige hergroei op.
Na de januaribehandeling blijkt het effect van de
behandelingen met glyfosaat en met ammoniumsulfamaat in de verhouding 1:2 na twee groeiseizoenen
zeer goed te zijn. Het aanvankelijk goede resultaat
van de lagere concentraties van ammoniumsulfamaat is na twee groeiseizoenen sterk teruggelopen.
1977 Stobbebehandeling
Doorwerth

in de

boswachterij

Eind november 1977 werd een behandeling uitgevoerd met 3 en 5% glyfosaat in water op verse stobben. Het middel werd op twee verschillende manieren toegepast, namelijk door middel van spuiten en
door middel van smeren met een bokkepoot. De
hoogte van de Prunus varieerde van 1 tot ongeveer
10 m en de diameter van de zaagvlakken vertoonde
een variatie van 0,5 tot 20 cm. De behandelingen
werden in tweevoud uitgevoerd in veldjes van 10 x

Tabel 4. Waardering van de resultaten van een stobbebehandelin'g met verschillende
concentraties glyfosaat en ammoniumsulfamaat op verschillende tijdstippen.
Table 4. Valuation of the results of stub treatment with different concentrations
of glyphosate and ammoniumsulphamate
applicated In different
periods.
behandeling
treatment

ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat

toepassing
application

1:20
1:10
1:5
1:2

1:20
1:10
1:5
1:2

3% glyfosaat
5% glyfosaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
3% glyfosaat
5% glyfosaat

1:20
1:10
1:5
1:2

najaar
autumn
1977

sept. 1976
September

4
5
6
9

3
3
2
8

9
10

9
10

7
9

9
8
8
7

9
8
8
8

7
6
7
4

9
10

10
9

9
9

—

7
7
9
10

3
4
6
9

10
10
8
8
9
10

9
10
5
4
5
10

10
10

10
9

—
—
—
—
—

1:20
1:10
1:5
1:2

januari 1977
January

najaar
autumn
1978

6
6
7
9

juni 1976
June

3% glyfosaat
5% glyfosaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat

/valuation

najaar
autumn
1976

maart 1976
March

3% glyfosaat
5% glyfosaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat
ammoniumsulfamaat

waardering

—
—
—
—
—
—
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Rechts achter onbehandeld,
links achter stobbebehandeling met een verzadigde
oplossing van ammoniumsulfamaat, voorgrond stobbebehandeling met 5%
glyfosaat, beide behandelingen uitgevoerd in maart
1976. Foto genomen in
september 1976.
Rear right untreated, left
stub treatment with a saturated solution
ofammoniumsuiphamate,
front stub
treatment with 5% glyphosate, both treatments
carried
out in March 1976. Picture
taken in September
1976.

J*

10 m (20-50 stobben per veldje).
De resultaten van de behandelingen werden beoordeeld ïn het voor- en najaar van 1978. De waarderingscijfers zijn vermeld in tabel 5.
Het effect van 3% glyfosaat is iets minder goed
dan bij 5%. Bij de eerstgenoemde concentratie lopen enkele stobben op de wortelhals weer uit. Er is
geen duidelijk verschil tussen spuiten en insmeren.

Tabel 5. Waardering van de resultaten van een behandeling met 3 en 5% glyfosaat toegepast door middel van spulten en insmeren met een bokkepoot.
Table 5. Valuation of the results of application of 3 and 5%
glyphosate by spraying and by greasing.
behandeling
treatment

waardering/valuation

3% spuiten /spraying
5% spuiten/spraymg

8
10

3% smeren/greas/ng
5% smeren/greas/ng

v o o r j a a r / s p r i n g najaar/aufumn
1978
1978

8
9,5

7,5
10
7,5
9

Conclusies
Het bestrijden van Prunus serotina op stam blijkt
goed mogelijk te zijn door het Inspuiten van een oplossing van 10% glyfosaat in water in rondom de
stam aangebrachte inkepingen.
Een behandeling in het najaar geeft het voordeel
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dat verkleuring en afsterving van het blad samenvallen met de normale herfstverkleuringen. Voor de
praktijk heeft deze methode echter geen betekenis
omdat alleen stobbebehandeling wettig is toegelaten.
Ook met een stobbebehandeling kunnen echter
uitstekende resultaten worden verkregen door toepassing van een oplossing van 5% glyfosaat in water.
Een concentratie van 3% geeft eveneens vaak goede
resultaten, het in enkele gevallen iets tegenvallende
effect duidt echter op een wat minder grote bedrijfszekerheid bij het werken met deze concentratie.
Hoewel ook toepassing van een verzadigde oplossing van ammoniumsulfamaat goede resultaten
geeft bestaat met dit middel kans op schade aan de
opstand. Het middel kan namelijk via de grond worden opgenomen door de wortels. Om dit risico zoveel mogelijk te voorkomen moet de toepassing van
ammoniumsulfamaat in opgeloste vorm worden afgeraden. Bovendien is deze wijze van toepassing
weliswaar niet onwettig, maar toch ook niet expliciet
toegelaten.
Ook bij toepassing van ammoniumsulfamaat in
kristalvorm bestaat er kans op schade. De kristallen
kunnen bij een eventuele regenbui van de stob afspoelen en in de grond terechtkomen. Verder moet
bij het gebruik van ammoniumsulfamaat rekening
worden gehouden met schadelijke neveneffecten. (1).
Bij het gebruik van glysofaat is er geen kans op
schade aan de opstand omdat het middel direct in

de grond wordt vastgelegd, waardoor het niet in de
wortels kan worden opgenomen. Verder is het middel in de grond weinig persistent, het wordt langs microbiologische weg vrij snel afgebroken zodat na 16
weken minder dan 3% werkzame stof in de grond
kan worden aangetoond (2,4,7).
Het tijdstip is weinig kritisch. Het wat minder goede resultaat met 3% glysofaat in maart in de boswachterij Chaam zou er op kunnen wijzen dat toepassing in het voorjaar een iets minder goed resultaat kan hebben.
Aanwijzingen voor de toepassing van glysofaat op
stobben
Bij een stobbebehandeling worden de bomen of
struiken afgezaagd waarna het zaagvlak kan worden
ingesmeerd met een oplossing van 5% glyfosaat in
water. Bij deze methode kan als vuistregel worden
aangehouden dat het zaagvlak zodanig moet worden
bevochtigd dat de vloeistof net niet van de stob afloopt. Het middel kan ook worden aangebracht met
behulp van een rugspuit. Het verdient aanbeveling
daarbij een spuitdop te gebruiken die een smalle
vloeistofkegel verspuit om zo gericht mogelijk te
kunnen werken. Bij een te brede spuitkegel wordt
gedeeltelijk langs stobben gespoten, hetgeen verspilling van spuitmiddel en schade aan eventueel
aanwezige vegetatie betekent. Ondanks een goed
gerichte vloeistofkegel is bij spuiten meer middel no-

dig dan bij smeren. Spuiten heeft het voordeel dat
de man die het werk uitvoert rechtop kan blijven
staan.
De stobbebehandeling kan het beste worden uitgevoerd bij wat zwaardere struiken en bomen. De
zaagvlakken moeten bij voorkeur een diameter hebben van minstens enkele cm. Om een zo groot mogelijk zaagvlak te krijgen moet zo laag mogelijk worden gezaagd. Ook kleine zaagvlakjes van eventueel
aanwezige dunne takken moeten worden behandeld. In de proeven is gebleken dat juist deze dunnere takken weer uit kunnen lopen. Mogelijk zijn de
zaagvlakken van deze takken te klein om voldoende
vloeistof te kunnen opnemen.
Er zijn aanwijzingen dat een stobbebehandeling in
het voorjaar minder goed resultaat kan geven. Mogelijk hangt dit samen met de dan opwaarts gerichte
sapstroom van de bomen of struiken.
Indien veel struiken met dunne takken voorkomen
dan zullen bij een stobbebehandeling te veel van de
dunnere takken over het hoofd worden gezien. Het is
in dat geval beter de struiken gedurende het winterseizoen af te zetten (slagmaaier). Aan het einde van
het daaropvolgende groeiseizoen kan dan een bladbehandeling met 1% glyfosaat in water op de inmiddels weer uitgelopen struiken worden uitgevoerd.
Het afzetten van de Amerikaanse vogelkers heeft het
voordeel dat gespoten kan worden op een betrekkelijk laag en overzichtelijk gewas. Deze methode heeft
bovendien het voordeel dat in ieder geval een deel

Detail van een met 5%
glyfosaat behandelde stob
één groeiseizoen na toepassing. Let op de gekiemde zaailingen in de voor.
Detail of a stub treated with
5% giyphosate, one growing season after
application.
Notice
germinated
seedlings in furrow.
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van de in de loop van het groeiseizoen gekiemde
zaailingen eveneens worden bestreden. Een nadeel
is echter dat de eventueel onder de Prunus aanwezige vegetatie wordt gedood.
In jonge culturen kan geen bladbespuiting worden
uitgevoerd omdat nog te weinig bekend is over de
relatieve toepassingsmogelijkheden van glyfosaat.
Volledigheidshalve kan ook worden gewezen op de
mogelijkheden van toepassing van glyfosaat op
stobben van andere loofhoutsoorten 1 ). Hierbij valt te
denken aan de bestrijding van opslag van iepen in
landschappelijke beplantingen.

') Onderzoek Plantenzlektekundlge Dienst.
Praktijkervaringen "De Dorschkamp", Afdeling Bosarbeid
en Techniek.
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Bos en hout voor onze toekomst
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek organiseert op 7 juni 1979 op het terrein De Dreyen (Scheikundegebouw) van de Landbouwhogeschool Wageningen het symposium "Bos en hout voor onze toekomst" onder auspiciën van het Koninklijk Instituut
voor de Tropen en het Houtvoorlichtingsinstituut.
Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van
het gereedkomen van een gelijknamige studie uitgevoerd door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek ln samenwerking met de Landbouwhogeschool.
Het doel van deze studie en het symposium is het
geven van inzicht over de toekomstmogelijkheden
voor het materiaal hout. De vraagstelling beperkt
zich niet tot de Nederlandse situatie maar omvat
eveneens de mondiale aspecten.
Het bos is niet alleen een zichzelf vernieuwende
houtproducent, maar vervult ook verschillende welzijnsfuncties. Vanuit dit gezichtspunt komen bosbeheer en bosexploitatie aan de orde. De verwerking
en het gebruik van hout als materiaal worden belicht
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voor diverse toepassingsgebieden: rondhout, verzaagd en verspaand hout, houtvezels voor de vezelplaat- en de papierindustrie, hout als energiebron en
hout als grondstof voor chemische toepassingen.
De studie, evenals het symposium, zal geen uitputtende behandeling van deze onderwerpen laten
zien maar zich beperken tot hoofdlijnen die kunnen
helpen bij het formuleren van toekomstverwachtingen voor de grondstof hout.
Het symposium is gericht op deskundigen uit de
bosbouw en bosexploitatie, de houthandel, de houtverwerkende industrie en milieudeskundigen.
De symposiumdag zal zijn ingedeeld in zes hoofdonderwerpen: mondiale betekenis van het bos, bosexploitatiesystemen (met energiebalans), verwerking van rondhout, gezaagd en verspaand hout, vervezeld hout in papier, milieuaspecten, voorziening in
de behoefte aan hout als grondstof.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de
Stichting Toekomstbeeld der Techniek, Prinsessegracht23, Den Haag, telefoon (070) 646800.

