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I. Inleiding
De bosbouwpraktijk vergt een verbazingwekkend aantal kennissen van
de meest uiteenlopende aard: van de algemene biologie tot cLe ekonomie
en het recht, van de zuivere wetenschap tot het empirisme. Z o kan men
gemakkelijk begrijpen waarom de bosbouwer geplaatst voor zoveel noodwendigheden, beter gezegd voor zo'n overmaat van noodwendigheden er
toe besluit er enkele over het hoofd te zien. De insektenkunde is wel een
van de meest verwaarloosde takken. Hiervoor zijn meerdere motieven.
Vooreerst is er 'het feit dat de traditionele bestrijdingsmefchodes vaak duur
uitvallen, vooral tengevolge van de verhoging van de daglonen en omdat
de opbrengst van het bos eerder aan de lage kant is en dan nog slechts op
lange termijn winst oplevert. Dit verklaart waarom men aarzelt maatregelen te treffen. Vervolgens zou het noodzakelijk zijn dat de man van
de praktijk over een massa kennis beschikt, waarvan hij gedurende zijn
leven slechts een klein gedeelte zal moeten gebruiken. Hij zou alle schadelijke insekten moeten kennen en dit dan nog in hun verschillende
stadia, die op hun 'beurt van de meest uiteenlopende aard kunnen zijn.
Tenslotte 'hebben de aanvallen vaak een onvoorzien karakter en in de
meeste gevallen blijft de keuze en de toepassing van een 'krachtdadige
behandeling altijd ingewikkeld: tegen een aanval van insekten voelt men
zich even machteloos als tegen een hagelbui.
Deze elementen, naast andere van minder belang, ontmoedigen de bosbouwer ten opzichte van de insekten en deze toestand is in ons land
misschien meer algemeen dan elders. Waarschijnlijk zullen de mensen van
de praktijk geïnteresseerd zijn in een overzicht van de middelen die men
tegenwoordig kan aanwenden tegen de insektenaanvallen. Het is dan ook
het doel van dit artikel dat in grote lijnen al de gebruikelijke methodes
aangeeft en de voor- en nadelen ervan bespreekt.
II, Beschrijving van de bestrijdingsmethodes
Men kan verwoestingen door insekten indijken door direkte of indirekte middelen, en dit preventief of repressief. Deze verscheidene principes worden gekonkretiseerd 'door bosbouwkundige, chemische of biologische werkwijzen, die we in de volgende paragrafen zullen beschrijven.

A. Onrechtstreekse preventieve
methodes
W e bedoelen met „onrechtstreeks en preventief" de methodes die, zonder rechtstreeks het schadelijk insekt aan te vallen, trachten te beletten
dat dit zich op nadelige manier gaat voortplanten. Men kan dit doel op
vele manieren bereiken.
1. Gemengde bebossing
De eerste methode bestaat erin de monokuituur te vermijden. Men
weet dat de eenvormigheid van de flora een verarming teweegbrengt bij
de plantenetende fauna. Op zijn beurt veroorzaakt dit een vermindering
van de parasieten- en predatorensoorten. Het uiteindelijk resultaat is een
minder gevarieerde, dus ook minder standvastige levensgemeenschap, en
deze is dus ook weinig bekwaam om de vermenigvuldiging van de schadelijke insekten te beperken. Op de tweede plaats worden de voortwoekeringen nog in de hand gewerkt in deze monokuituur daar de voedselvoorraad onbeperkt en daarenboven zonder onderbreking verspreid is.
Dit dubbel gevaar kan vermeden worden door een gemengde bebossing.
Men kan dit doel bereiken door o.m. een onderbegroeiing aan te brengen,
door meerdere hoogstamsoorten te mengen, per groep of op een andere
manier. Percelen van verschillende leeftijd scheppen eveneens een heterogeniteit die het evenwicht tussen de insekten begunstigt.
Zekere waarnemingen steunen deze opvatting, vooral in Europa. Bij
ons zijn de invasies zeldzamer in de gemengde 'bossen dan in kunstmatige
' monokultures: in Noord-Amerika daarentegen staan de bosbouwers eerder sceptisch tegenover dit geval want hun gemengde natuurlijke wouden
hebben regelmatig aan aanvallen te lijden. Vervolgens is er nog dit, dat
deze werkwijze, die weinig kost, lang haar doeltreffendheid bewaart en
nog andere voordelen kan -bieden, in het biezonder voor de verbetering
van de grond (humusvorming). Tenslotte zal men aldus het natuurlijke
bos benaderen, wat het ideaal is van menig Europees bosbouwer. Men
mag echter niet vergeten dat 'het eenvormige bos een hogere opbrengst
oplevert en gemakkelijker te onderhouden is dan het gemengde bos en
vooral dan het „natuurlijk" woud, dat volgens sommigen eerder een „utopiekarakter" aanneemt. '
De doeltreffendheid van de aangeraden werkwijze is niet te verwaarlozen, maar zij is in geen geval totaal en algemeen: zij hangt veelal van
lokale voorwaarden af. De gelijkheid „natuurlijk woud = gemengd woud
= weerstand aan de insekten" is noch een mythe noch een absolute waarheid (Thalenhorst, 1956). •
2. Weerstandbiedende soorten o[ rassen
Een der problemen van de bosbouwgenetika is het zoeken'naar of het
„scheppen" van weerstandbiedende bomen. Door kruisingen heeft men
hybriden bij de Pinus-soorten gekweekt die minder gevoelig waren aan
de aanvallen van zekere snuitkevers (Hall, 1959; Libby, 1958). Men
heeft eenzelfde weg gevolgd om de schade aangericht door Pissodes
strobi Peck op zekere sparren te beperken. Verscheidene klonen van populieren vertonen verschillen op gebied van weerstand tegenover schadelijke dieren (Templin, 1956).
Er bestaan zekere soorten, ekonomisch weinig interessant, die een zeer
hoge weerstand hebben, terwijl soorten, verwant op gebied van systema-
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tiek, tegenovergestelde karakteristieken vertonen. In zulke gevallen is
het doel van de genetische opzoekingen in één boom de zwakke gevoeligheid van de eerste soort, te koppelen aan -de groeikracht van de tweede.
Deze technieken zijn beloftevol; maar, al zijn er reeds zeer aanmoedigende resultaten geboekt, toch ondervindt men ook hier beperkingen. Ten
eerste is de methode zeer traag; de beoogde kruising bereikt men menigmaal slechts na verscheidene generaties, Vervolgens mag men terecht
vrezen dat Ihet insekt een grotere aanvalskracht zal ontwikkelen, aangepast aan de verfDeterde boom. De doeltreffendheid van de „genetische
strijd" is wisselvallig, de weerstand van de boom is nooit totaal en men
moet ook niet verwachten dit ooit te bereiken.
3. Keuze van de soort en verbetering van het milieu
Talrijke auteurs vermelden dat een boom in goede voorwaarden (klimaat, grond, orientatie) geplant een betere groei heeft en minder wordt
beschadigd door de insekten.
Het schijnt dat dit laatste verschijnsel voor het grootste deel zou afhangen van het water dat voor de boom beschikbaar is. Men legt het als
volgt uit: het grondwater zou de mechanische weerstand en de voedingswaarde van de plant bepalen, wat de insekten beïnvloedt. Ziehier enige
voorbeelden op dit punt: Mekker (1956) voor de Ips typographtis L. bij
de spar; Voûte (1957) voor de Myelophïlus piniperda L., Re tin ia bti oliana Schiff., Neodiprion sertifer Geoffr, bij de gewone pijnbomen;
Bletchly (1960) en Chararas (1960) voor verscheidene schorskevers;
Mandel (1953) voor de Lymantria monacha L.'op de spar. In andere
gevallen zouden milieufaktoren spelen en de verschijning van de besmettelijke ziekten bij de insekten in de hand werken (Wallis, 1960).
Men mag met volstrekte zekerheid zeggen dat de aanvallen van talrijke
insekten worden bevorderd door de verzwakking van de boom. Om deze
aanvallen nu te voorkomen moet men dat soort of dat ras kiezen dat het
best past in het aanplantingsmilieu. Vervolgens zal men er alle voordeel
bij hebben de kracht van de boom te verhogen door zijn groeivoorwaarden
te verbeteren: toevoeging van een evenwichtige bemesting, oordeelkundige dunningen, bevochtiging en drainering van de grond enz.
Met deze principes gaat de bosbouwer zeker volledig akkoord. De toepassing ervan vermindert het risiko van in sekteninvasies en daarenboven
zal ze de opbrengst verhogen. In tegenstelling met wat men zou denken
en niettegenstaande het klaarblijkelijke van deze regels, werden ze niet
altijd toegepast. Veelal was men tevreden met één bepaalde soort voor
uiteenlopende milieus en nog meer, men maakte zich geen zorgen over de
herkomst van de zaden of planten die men moest gebruiken voor de
bebossing. Vlak bij ons illustreren de Kempen dit voorbeeld: uitsluitend
een soort, de pijnboom; veel pijnbomen zijn van vreemde oorsprong, van
gelijk waar aangevoerd en zeer dikwijls niet aangepast. Dikwijls verkoos
men hier vroeger de kegels van de „vliegdennen" in te zamelen, iéts wat
zeer eenvoudig was, daar deze bomen overvloedig vruchten dragen, doch
het was een selektie in de verkeerde zin waarvan de nadelen nu duidelijk
aan het daglicht komen.
Het invoeren van de zwarte pijnboom, 'beter geschikt voor bepaalde
situaties, heeft een eerste verbetering mogelijk gemaakt op het gebied
van opbrengst en van de bescherming tegen de insekten; in de toekomst
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zullen ongetwijfeld andere soorten, nu nog in proefaanplanting, deze pijnbomen vervangen in milieus waarvoor deze laatste niet helemaal geschikt
waren; de produktie zal er nog aan winnen en de schadelijke insekten
eraan verliezen.
Als besluit mogen we zeggen dat het blijkt dat een oordeelkundige
keuze van de aan te planten soort en de zorg om haar ontwikkelingskracht op het maximum te brengen, de hoogste waarborg bieden om een
optimale groei te bekomen en om terz elf dertij d de insektenschade tot een
minimum te herleiden.
Uit dit overzicht van de onrechtstreekse preventieve methodes blijkt
dat zij alle gericht zijn op eenzelfde doel: een levenskrachtige en tevens
weerstandbiedende boom te bekomen. Over het algemeen leunen deze besluiten aan bij deze van andere bosbouwkundige overwegingen en leiden
tenslotte tot een hoger rendement. Ekonomisch gezien zijn ze dus de
moeite overwaard.
Ongelukkig genoeg dringt deze ekonomische wet de bosbouwer ertoe
een kuituur te pratfkeren die steeds meer en' meer kunstmatig wordt:
neiging tot monokuituur, forceren der bomen, gebruik van exotische soorten en nieuwe rassen. In de toekomst inoet men geenszins een gevoelige
vermindering van de insektenschade verwachten, niettegenstaande de
rationele toepassing van hogervernoemde preventieve methodes: immers
de gunstige uitslag ervan zal geëvenaard worden door het groter risiko
van de aanvallen, gevolg van de intensieve kuituur. In dit nieuwe evenwicht zal de rechtstreekse bestrijding van de schadelijke dieren altijd
noodzakelijk blijven. De vele aspekten hiervan zullen we nu behandelen.
B. Rechtstreekse

bes t djdings methodes

Bij het begin van dit belangrijk deel, lijkt het ons nuttig een vergelijking
te maken tussen, de toestand in de bosbouw enerzijds en de landbouw
en fruitteelt anderzijds. Van de ene kant schijnt de bosbouw benadeeld
door het feit dat de interest van het betrókken kapitaal zeer beperkt is en
slechts na vele jaren kan geïnd worden. Men kan het zich derhalve moeilijk veroorloven herhaaldelijk grote sommen te besteden aan de strijd
tegen de pesten 1 ), dit in tegenstelling met de andere kuituren waar een
of meer tussenkomsten financieel ieder jaar kunnen gerekupereerd worden. Van de andere kant laat de lange levensduur van het bos toe, minder
radikale doch duurzamere methodes aan te wenden. Dit laatste voordeel,
waarvan de fruit- en landbouwteelt niet geniet, was een der oorzaken die
de ontwikkeling van de biologische bestrijding in de hand werkte.
Vooreerst zullen we enkele woorden zeggen over methodes die in een
of ander biezonder geval worden toegepast. Vervolgens zullen we de
chemische strijd onderzoeken; deze is vooral in Europa de best gekende
en meest toegepaste. Tenslotte zullen we de biologische bestrijding uiteenzetten die zeer verscheidene aspekten vertoont en steeds in belang
toeneemt.

Pest: algemene benaming voor de wezens schadelijk aan de planten; voornamelijk
voor deze die een overwoekering kunnen veroorzaken.
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L Diverse methodes
Indertijd, vóór 'het gebruik van de scheikundige insekticiden, vocht de
bosbouwer tegen de insekten met zeer uiteenlopende middelen, doch van
zeer twijfelachtig allooi. Heel dikwijls ging het met wat we zouden kunnen noemen, een ,.mechanische strijd" die op een direkte verdelging van
het insekt was gericht. Nog worden er van deze methodes aangewend:
we zullen ze hier aanhalen, samen met nog enkele andere, die onlangs
voor bepaalde gevallen werden uitgewerkt.
a) Rechtstreekse vernieling
Over het algemeen past men de rechtstreekse verdelging van het insekt niet meer toe, daar er doeltreffender middelen bestaan en vooral
omdat de arbeidskracht te duur uitvalt. Okkasioneel voor kleine oppervlakten, kan men het hoofd bieden aan grote insekten zoals de meikever,
die men stuk voor stuk opzoekt en doodt; identiek kan -men tewerk gaan
voor de dennenlotrups, of voor de nesten van rupsen die in groepsverband
voorkomen,
b) Kleefbanden
Talrijke soorten insekten kruipen naar of vallen op de grond, gedurende het larvenstadium. Bij sommige is dit een „gewoonte" die hen toelaat
van de ene i>oom op de andere over te gaan. Bij andere is het eerder een
noodzakelijke trektocht om in de grond een bepaald stadium door te
maken. Deze eigenaardigheid kan men benutten om ze te vernietigen
door rond de stam een kleefband aan te brengen, meestal van lijm, die de
insekten niet kunnen overschrijden (Hubault, 1949).
Wanneer de verplaatsing van het insekt een noodwendigheid is, dan
kan het gebruik van lijm zeer vernielend werken. In de andere gevallen
is het procédé eerder beperkt: een deel van de insekten komen niet langs
de boom naar beneden en van de andere kant bestaat de kans dat de
kleefbanden vlug met insektenkadavers bedekt zijn zodat de volgende er
ongestraft overheen komen. Tenslotte laat het groot aantal werkkrachten
dat men voor grote oppervlakten nodig heeft de toepassing van deze
methode niet toe.
c) Lokaas
Bij vele soorten speelt de reukzin een belangrijke rol daar hij het individu naar een ander geslacht of naar een voedselbron drijft. Wanneer
men nu een chem : sch lokmiddel koppelt aan een vergif of een val, dan
kan men op een zeer selektieve manier een of ander soort verdelgen.
Gezien de gunstige voordelen van een selektieve bestrijding zijn de
methodes van deze aard zeer belangwekkend, en aktieve opzoekingen
gaan dan ook die richting uit. Reeds zijn er enkele resultaten, bijvoorbeeld: het gebruik van seksuele lokmiddelen biedt de mogelijkheid de
mannelijke Lymantria dispar L. te verdelgen (Görnitz, 1949; Schwinck,
1959), terwijl eveneens de behandeling met insekticiden van dode stukken
hout de grote dennensnuitkever, Ilylobius abietis L., aantrekt en doodt;
voor dit laatste insekt zijn er dan ook afdoende proefnemingen gedaan
met synthetische lokmiddelen (Kauth & Madel, 1959). De aantrekkingskracht van bomen die als valstrik dienen, kan, wat de schorskever betreft,
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zeer veel worden verbeterd door het gebruik van verscheidene produkten
(Adlung, 1960).
Deze techniek, theoretisch zeer beloftevol, moet nochtans nog op punt
gesteld worden, vooraleer ze op grote schaal kan gebruikt worden, wat
ongetwijfeld voor meer dan één insektensoort zal gebeuren.
d) Andere methodes
Om zich van ongewenste insekten te ontdoen bestaan er nog verscheidene andere middelen; ten titel van voorbeeld zullen we er enkele vermelden.
Het onder water zetten van terreinen doodt de insekten die er zich
in een ruststadium bevinden (chrysaliden, eieren). Men kan de dieren
vangen bijvoorbeeld met mechanische vallen (trechter in de grond, lamp,
...) of tegen de schorskever door zieke bomen (Chararas, 1959), procédé dat nog versterkt kan worden door het gebruik van lokmiddelen,
zoals hoger werd gezegd. Het ontschorsen van gevelde bomen alsmede
het verwijderen van de stronken vermijdt de voortwoekering van talrijke
kevers. Het knippen van de zij knoppen zou op een gevoelige wijze de
dennenlotrupsen-schade 'bij de pijnboom beperken (Brooks & Brown,
1936).
2. Chemische bestrijding
a) Algemeenheden
Het principe van de chemische bestrijding is uiterst eenvoudig: het
komt er op aan een vergif in kontakt te 'brengen met het insékt dat men
wil doden.
Een wezenlijk karakteristiek van deze bestrijding is dat ze uitsluitend
repressief werkt: ze wordt nooit aangewend om een invasie te voorkomen,
dit in 'tegenstelling met zekere vormen van biologische bestrijding en met
de preventieve methodes.
De industrie brengt een steeds groeiend aantal van natuurlijke (nicotine, pyrethrum, minerale oliën, ...) en synthetische insekticiden op de
markt. Deze laatste zijn vrijwel 4e aneest talrijke. Men kan deze produkten
op verschillende manieren indelen, in het biezonder naar de wijze waarop
ze in het insekt dringen of naar hun chemische samenstelling.
De anaaggiften dringen langs het spijsverteringsstelsel samen met het
voedsel in het insekt, daar het produkt zich op het voedsel ('bv. poeder
op de bladeren) of in het voedsel (bv. in het sap) bevindt; de kontaktinsekticiden dringen door de huid of langs het ademhalingsstelsel binnen. Het gedrag van de insekticiden ten opzichte van de plant is ook zeer
wisselvallig: de ene blijven uitwendig, de andere slagen erin door te
dringen tot ïn de bladweefsels, nog andere, de systemische, gaan tot in
het sap en dit voert ze tot in alle plantendelen.
Chemisch gezien worden de synthetische produkten verdeeld in twee
grote groepen: de organische chloorverbindingen en de organische fosfoorverbindingen. De eerste omvatten o.a. het D.D.T., H.C.H., aldrin
enz. Tussen de tweede groep treffen we het parathion, demeton enz. Enkele andere produkten horen niet thuis in deze kategorieën, maar hun
gebruik in de bosbouw is te verwaarlozen.
De volgende paragraaf geeft wat meer uitleg over de voornaamste insekticiden en hun gebruik.
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b) Overzicht van de voornaamste insekticiden
Op enkele uitzonderingen na gebruikt de bosbouw slechts een klein
aantal insektendodende middelen. Het is dus gemakkelijk over elk van
lien enkele woorden uitleg te geven, alsook over de karakteristieken en
het gebruik.
D.D.T, (dichloro-diphenyl-trichloorethaan) is best gekend door het
groot publiek en ook door de onderzoekers, die het op allerlei gebied getest hebben. Dit kontakt-insekticide wordt tegen talrijke groepen insekten
gebruikt, waaronder de voornaamste: de larven van de vliesvleu gelig en,
de vlinders en de kevers; bepaalde soorten zijn er echter ongevoelig aan.
Ziehier enkele toepassingen: dennenlotrups (Morofsky & al., 1956;
Schindler, 1957), grote dennensnuitkever (Hylobias abietis L.) {Butovitsch, 1955), nonvlinder (Groschke, 1951), gestreepte dennenrups
(Schindler, 1958).
Het D.D.T. produkt bezit een langdurige remanentie 1 ), dit is een niet
te onderschatten voordeel in de bestrijding van insekten waarvan het
schadelijk stadium lang aktief blijft, zoals bij de dennensnuitkever. Maar
deze eigenschap maakt ook dat andere insekten, die men niet op het
oog heeft, in veel grotere hoeveelheden zullen gedood worden. Dit is een
ernstig gevaar op bosbouwkundig gebied, waar het ten zeerste geraden is
het biologisch evenwicht te bewaren.
Het H.C.H. (hexachloorcyclohexaan, of B.H.C. hexachloorbenzeen
voor de engelse auteurs). Er bestaan verschillende isomeren; het y-isomeer of Iindane is het meest aktieve. Odk dit produkt is goed gekend en
veelvuldig gebruikt. Het H.C.H. is een kontakt-insekticide. De werkkracht is sneller dan deze van het D.D.T. maar is veel minder remanent.
Men gebruikt het vooral tegen de larven van de vliesvleugeligen („bastaardrupsen" van de bladwespen), kevers, de zuigende insekten en deze
die in de grond leven. Het heeft goede resultaten gegeven tegen de
dennen'bladwesp, Neodiprion sertifer Geoffr. (Breny en Detroux, 1959);
tegen kevers die het geveld stamhout aantasten (Allen en Rudensky,
1959), zeer doeltreffend tegen de dennensnuitkever (Duterme, 1950), in
dit laatste geval is het meestal niet remanent genoeg en moet men de
toepassing herhalen. Citeren we nog de toepassing tegen de bladluizen,
zoals de Elatobium abietina Walk, op de spar van Sitka (von Scheller,
1958). Tegen de vlinderrupsen schijnt het over het algemeen minder
werkzaam dan het D.D.T. (Biliottï & al., 1955, Secrest en Thornton,
1959).
Laten we hierbij onderlijnen dat beide produkten, D.D.T. en H.C.H.,
veel minder giftig zijn voor de mens dan deze waarover we nu gaan
spreken. Nochtans ontbinden ze te langzaam en zo 'kunnen ze zich in
het lichaam ophopen, en aldus ontstaat hieruit een ander gevaar op
lange termijn.
Parathion (diethyl-p. nitrophenylthiophosphaat) uiterst giftig voor de
mens, is dit ook voor vele insekten. Zijn remanentie is beperkt tot enkele
dagen. Het dringt goed in de planten en heeft een diepe werking o.a.
tegen de insekten die de bladeren ondermijnen. Deze komen echter niet
voor bij de grote bospesten. Aldus is het gebruik van parathion zelden te
rechtvaardigen. Daarenboven is het zo giftig voor de mens dat het geRcmanentie is dc tijd 'waarin een Insckticldc zijn kracht bewaart na de toepassing.
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bruik ervan dient te worden afgeraden. Bij verschillende gelegenheden
werd het nochtans gebruikt: Neodiprion sertifer Geoffr. (Breny en
Detroux, 1950: schijnt beter dan H.C.H.); een andere 'bladwesp Lygaeonematus abietinus Christ. (Petersen, 1956); verscheidene lepidopteren: de
processierups van de pijnboom (Viotto, 1957), een lorkenmot (von Scheller, 1957); zekere coleopteren, zoals de dennensnuitkever (Wauthoz,
1952).
De systemische (zoals demeton, phosdrin enz.) worden nog minder gebruikt in de bosbouw. Meestal zeer giftig voor de mens, zijn ze biezonder
interessant om de insekten te bestrijden die in de planten leven, of die het
sap uitzuigen; dit is het geval voor bladluizen, bepaalde larven van tweevleugeligen, lotrupsen, enz. Voor een soort van deze laatste werden in
Amerika uiterst doeltreffende proeven gedaan (zie o.a. Butcher en
Haynes, 1959).
De enkele voorbeelden die we hier aanhaalden zijn maar een klein deel
uit de overvloedige literatuur betreffende het gebruik van insekticiden in
de bossen. W i j hebben ze gekozen uit de meest recente werken en voor
de meest verscheiden groepen insekten.
c) Formulering van de insekticiden en toepassingstechnieken
De produkten worden op de markt gebracht onder verschillende vorm:
droog (poeder) of vloeibaar. Bepaalde poeders worden droog gebruikt
voor verstuivingen. De andere, de „spuitpoeders", evenals de vloeistoffen,
worden gebruikt als oplossing, of emulsie of suspensie (meestal in water,
minder in olie). Diverse produkten worden eraan toegevoegd, hetzij eenvoudig om de insekticiden te verdunnen, hetzij om de verspreiding of het
kleven op de planten te bevorderen enz.
Er bestaan vele methodes om deze gifstoffen aan te brengen: naast de
voornaamste, de verstuiving met droog produkt en <het bespuiten met het «
vloeibare, citeert men nog het vernevelen en het begieten (dit laatste
vooral tegen insekten die in de grond leven), 'het onderdompelen van
planten voor men ze in de grond zet en tenslotte nog enkele andere
technieken, waarvan het gebruik eerder beperkt is.
De bespuiting kan gebeuren van op de grond; in dit geval kan men
slechts zelden met de gewone toestellen de top van grote 'bomen bereiken.
Met verstuiven kan men hoger geraken. Dank zij dè verneveling echter
kan men deze moeilijkheid soms te boven komen. Immers, door deze
techniek ontstaan er zeer fijne deeltjes die met behulp van de stijgende
luchtstromingen mee omhoog gaan.
De vliegtuigtoepassing van insekticiden heeft zich vooral in de bosbouw ontwikkeld als gevolg van een viervoudige eis: behandeling van
hoge bomen, grote oppervlakten, geen toegang van op de grond, noodzakelijkheid van een vlug ingrijpen. Deze voorwaarden zijn het best
verwezenlijkt in Noord-Amerika en in de bergstreken van Europa; ook
in België zou deze manier van behandelen in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn.
d) Rechtvaardiging van de behandeling en keuze van de techniek
Wanneer een msektenaanval zich voordoet, moet de bosbouwer beslissen of een chemisch ingrijpen al dan niet gerechtvaardigd is. Het
lijkt ons nuttig de punten even uiteen te zetten die men dient te over-
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wegen en dan na te gaan hoe men ieder van deze moet onderzoeken.
Het probleem telt drie aspekten: financieel, technisch en 'biologisch.
Vooreerst dient men de kostprijs van de behandeling te vergelijken
met het voordeel dat men kan realiseren, d.w.z. de groei van de boom
die men kan beschermen. De aanwezigheid van een groot aantal insekten
is niet altijd een gegrond argument om tot een behandeling over te gaan.
Men moet immers nagaan in welke graad er schade kan worden aangericht, wat afhangt van de soort van de boom, van de leeftijd en van de
kwaliteit van deze boom. Zo is het gemakkelijk en vrij goedkoop een
beplanting van twee jaar te vervangen. Hiervan is echter geen sprake
meer als de boom een vijftiental jaren oud is; op deze leeftijd moet men
hem trachten te redden. Voor een boom die reeds kan worden verkocht,
bijvoorbeeld op 40 jaar, is de tussenkomst weer minder te rechtvaardigen;
dan, in sommige gevallen is het eerder te verkiezen hem om te hakken.
Het is dus duidelijk hoezeer de leeftijd van de boom een rol speelt.
Ook moet men de staat van de boom nagaan: een goed groeiend bos
rechtvaardigt eerder een tussenkomst dan een bos met zwakke groei.
Ook moet men de fysiologische gevolgen van de aanval der insekten in
overweging nemen. Een totale ontbladering van een boom kan, ofwel
gewoon zijn groei voor een jaar remmen, ofwel hem doden: dit hangt af
van de soort en de kracht van de boom, van de plaats waarop hij zich
bevindt, van de mogelijkheid voor het insekt om zijn aanval gedurende
meerdere seizoenen te herhalen of de boom bloot te stellen aan de aanval
van andere insekten of ziekten.
Indien de behandeling financieel te rechtvaardigen is, dan moet men de
techniek die men zal toepassen kiezen. Hoger hebben we reeds gezien
dat er vele varianten zijn op dit punt. Om op te treden met goed gevolg,
moet men rekening houden met het insekt dat men wil vernietigen, zoeken
wanneer het in zijn gevoeligste stadium is, het insekticide kiezen. Hiervan
moet men dan nog bepalen onder welke vorm men het zal aanwenden,
de concentratie, de hulpmiddelen en welk materiaal er nodig is.
Tenslotte moet men denken aan de biologische gevolgen van de behandeling. W e zullen hier in hoofdzaak de secondaire gevolgen van de
insekticiden op de andere dieren behandelen, waarvan zekere noodzakelijk zijn in de natuurlijke strijd tegen de schadelijke insekten. Biliotti
e.a. (1955) signaleren een geval waar een, gelukkig niet doorgevoerde
behandeling, de parasieten had verdelgd die enkele tijd later daadwerkelijk een overwoekering van de Lymantria dispac L. heeft vernietigd. Zeer
talrijk zijn de publikaties betreffende de schadelijke invloed van de
insekticiden op de nuttige dieren, insekten, vogels, enz. (Barker, 1958;
Bruns, 1955; Zoebelein, 1958) en op de andere levende wezens, de mens
inbegrepen. Men moet met de grootste omzichtigheid tot dergelijk ingrijpen beslissen en uiterst voorzichtig tewerk gaan bij de uitvoering ervan.
Het past dus dat men talrijke elementen overweegt en in het oog houdt
vooraleer men besluit al dan niet een insekteninvasie te bekampen. Algemene regels kan men, enkele bepaalde gevallen er buiten gelaten, onmogelijk geven. Zo zal een tamelijk oud bos met weinig waarde en zwakke
groei, praktisch nooit een ingrijpen wettigen. Daarentegen heeft men
bijna immer alle voordeel een jonge aanplanting van waardevolle bomen
tegen de dennensnuitkever te beschermen, temeer wanneer de waarschijnlijkheid van een goede groei, gezien de omstandigheid van het milieu,
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aanwezig is. Doch voor het merendeel der gevallen hangt de beslissing
af van plaatselijke, financiele en biologische toestanden, waarover de
bosbouwer zelf .moet oordelen. De waardevolle studie van Luitjes (1958)
kan hem hierbij inspireren.
e) Bespreking der chemische bestrijdingsprocédés
Laten we nu de voor- en nadelen van de chemische bestrijding in de
bosbouw even onder de loupe nemen.
De voordelen zijn te waarderen. De produkten die ter beschikking
staan zijn zo talrijk en gevarieerd dat praktisch ieder insekt langs chemische weg kan worden vernietigd. Daarenboven zijn de insekticiden
goed gekend tengevolge van de opzoekingen gedaan door zowel de
wetenschappelijke vorsers als door de fabrikanten en verdelers. Deze
laatste twee groepen beschikken veelal over vrij grote 'budgetten om dit
doel te bereiken. Z o is het dan ook normaal dat men tot in de details
de werkwijzen, de dosering en de toepassingstechnieken en het werkzaamheidsspectrum van deze gifstoffen kent. Voor iedere insektenaanval kan de bosbouwer een of meerdere afdoende produkten vinden,
waarvan hem tevens de gebruiksaanwijzing wordt gegeven. Tenslotte
hebben de publicitaire argumenten het grote publiek overtuigd van de
doeltreffendheid en het belang van deze produkten: voor het vernietigen
van insekten, denkt men steeds eerst aan chemische middelen.
Doch dit „wondermiddel" heeft ook een keerzijde, waarmee men eveneens dient rekening te houden. Vooreerst is er het feit, hoe paradoxaal
het ook moge klinken, dat de chemische insekticiden te sterk werken,
In werkelijkheid is het zo dat ze in behandelde bossen een totaal vacuum
achterlaten. Daar hun werking weinig specifiek is, doden ze eveneens
talrijke insekten, waarop men het nu niet precies gemunt (had; dit feit
heeft menig onderzoeker kunnen vaststellen, zoals Cramer (1957) en
Ossowsky (1958). Deze laatste stelde vast dat na een behandeling
tegen rupsen bijna 2 / 3 van de gedode insekten, deze die men wilde doden
erbuiten gelaten, nuttige insekten waren. Soms reiken de gevolgen nog
verder: bijvoorbeeld sommige behandelingen hebben overwoekeringen
van Tetranychiden (rode spin) in de hand gewerkt. Een der oorzaken
ervan is dat het insekticide de gamasïden en andere vijanden van deze
schadelijke mijten vernietigde, terwijl deze laatste, ongevoelig voor dit
vergift, zich rustig vermenigvuldigden. De pesten, die zich sneller voortplanten dan hun vijanden, zijn bevoordeligd door chemische behandelingen. Het gebeurt niet zelden dat deze laatste worden gevolgd door een
nieuwe overwoekering waartegen men neiging heeft opnieuw in te grijpen.
Op dat ogenblik bevindt men zich in een kettingreaktie waarvan men
een voorbeeld vindt in de fruitteelt.
Bedachtzamer bioloog, wil de bosbouwer dergelijk risico, dat tot een
financiële ramp zou leiden, niet lopen. Een tweede nadeel van het merendeel der chemische vergiften is hun zwakke remanentie, vandaar is men
tot herhaaldelijke behandelingen verplicht: denken we maar even aan
wat hoger is gezegd in verband met de Hylobius-bestrijding met H.C.H.
Een derde nadeel is het gevaar voor de mens. Niet alleen zijn bepaalde
stoffen dodelijk in de hoogste graad (parathion, demeton), maar de
andere, zoals D.D.T. en H.C.H., betrekkelijk weinig giftig, worden teveel
aangewend bij alle voedingsgewassen, in huishoudelijk gebruik, enz,
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De opeenhoping hiervan vormt tenslotte toch een gevaar voor de menselijke gezondheid (Bär, 1956).
Men moet dus, in de mate van het mogelijke, middelen die voor ons
onschadelijk zijn zoeken en gebruiken. En ander aspekt van de zaak is
nog, dat bepaalde soorten gewennen aan vergiften die men dagelijks
gebruikt (Briejer, 1958; Wiesmann, 1957), dit kan tenslotte een zeer
ernstige handicap worden voor de chemische bestrijding. Daarom is men
gedurig verplicht nieuwe produkten te zoeken, vandaar een steeds groeiende noodzakelijkheid der navorsingen, dus bijkomende onkosten en
nieuwe, niet te voorzien biologische nadelen.
Het ideaal zou zijn dat men over bestrijdingsmiddelen zou beschikken,
die een verlengde aktieduur zouden bezitten, ongevaarlijk zouden zijn
voor de mens, waaraan de in sekten niet zouden wennen en die zo doeltreffend zouden zijn als de chemische middelen. Een oplossing die dit
ideaal benadert bestaat reeds lang op theoretisch plan. Sinds korte tijd
is de praktische verwezenlijking ervan verzekerd, op de eerste plaats
door amerikaanse vorsers en industriëlen. Het betreft de biologische bestrijding, waarover we verder zullen spreken.
In afwachting van een voldoende uitbreiding van nieuwe technieken
die minder nadelen zullen bieden, moet men nog wel de insekticiden gebruiken. Om deze redenen is het dat de kennis ervan voldoende moet
verspreid zijn en dat we verschillende problemen daaromtrent vrij algemeen hebben uiteengezet.
3. Biologische bestrijding
Het principe van de biologische bestrijding is ingewikkelder dan dat
van de chemische bestrijding, daar er verschillende mogelijkheden bestaan.
De voornaamste zijn: verhoging van het aantal predatoren en parasieten,
gebruik van ziekten. Door biologische bestrijding verstaan we het gebruik
door de mens van levende organismen om schadelijke ïnsekten te verdelgen. Het gaat dus niet over biologische evenwichtsfaktoren die van
nature uit in elk milieu bestaan en die, buiten iedere voorbedachte aktie,
instaan voor de vernieling van een zeker aantal dieren.
De biologische strijd kan tweeërlei doeleinden hebben: ten eerste de
onderdrukking van overwoekeringen en ten tweede het voorkomen van
deze. In dit laatste geval spreekt men van preventieve bestrijding of van
„woudhygiene".
a) Preventieve bestrijding
De populaties van het merendeel der insektenetende gewervelde dieren
zijn sterk verminderd tengevolge van de moderne bosbouwmethodes.
Een eerste preventieve bestrijdingswijze is deze dieren in het bos binnenbrengen of ze begunstigen. Hieronder is de meest bestudeerde groep de
vogelwereld, waarover we reeds in een vorig artikel hebben gesproken
(Nef, 1957). Herinneren we eraan dat menig werk reeds de mogelijkheid
bewezen heeft hun dichtheid zeer sterk op te voeren (Pfeiffer en Rupert,
1953; Bruns, 1957). Zulke vermeerdering veroorzaakt een grote reduktie
van de schadelijke insekten (Stein, 1957; Silova-Krassova, 1953
)
wat de schade aan de bomen beperkt (Schütte, 1956). Het aanwenden
van de vogels blijft een preventieve maatregel: deze methode komt te
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Iaat wanneer men ze gedurende de overwoekering toepast (Bruns, 1956).
Over dc vleermuizen, nachtelijke insekteneters, zeer aktief doch weinig
talrijk in de bossen, zijn nog niet veel opzoekingen gedaan (Krzanowski,
1960; Gothe, 1956;
). Deze onderzoekers hebben het belang van deze
dieren onderlijnd en de mogelijkheid van het aantal op te voeren aangetoond. Tenslotte signaleren we nog een gelukte poging de spitsmuis in
te voeren; dit gebeurde met het oog op de vernieling van de bladwespencocons in de grond (Anoniem, 1959).
Een tweede mogelijkheid in de preventieve strijd is het gebruik van
bepaalde mierensoorten. Een overvloedige literatuur is gewijd aan de rol
en de „gebruiksaanwijzing" van deze aktieve predator en, in het biezonder
door Gösswald die dit probleem grondig heeft bestudeerd. W e citeren
hier de zeer afdoende bescherming van eiken gedurende een overwoekering van de groene eikenbladroller Tortrix viridana L. (Gösswald, 1958;
Otto, 1959). Talrijke inplantingen van mierennesten (Formica rufa L.)
werden in Duitsland uitgevoerd en zeer onlangs werd in de italiaanse
bossen een uitgebreid plan om deze insekten te gebruiken, verwezenlijkt
{Pavan, 1959). Deze laatste realisatie is het resultaat van ver doorgevoerde studies en heeft zeer grote uitgaven genoodzaakt: soms werden
de mieren over meer dan 1.000 km per vrachtwagen getransporteerd.
Men heeft echter uitgerekend dat de hoge uitvoerkosten rijkelijk gekompenseerd zullen worden door de winst die men zal maken. Ter dokumentaire titel kunnen we hier signaleren dat diezelfde Pavan schat, dat
de nuttige bosmieren ongeveer 70 ton insekten per dag vernietigen voor
het geheel der italiaanse Alpen. Somtijds heeft men mieren aangevoerd
in bossen, die op dat ogenblik aangetast waren door een overwoekering
van schadelijke insekten. In deze gevallen bleek de aktie slechts middelmatig doeltreffend, ze kwam te laat: de mieren hebben slechts een zeer
beperkte waarde als repressiemiddel. Zoals voor hoger vernoemde predatoren, schuilt hun essentiële waarde in het voorkomen van een invasie.
Voor de andere dieren, zoals de pre da toren-insekten (loopkevers,
zekere wantsen,
) alsook de spinnen, kan men hetzelfde zeggen.
Doch de meeste worden gebruikt als repressieve agenten, waarvan hieronder sprake zal zijn.
Alhoewel ze vrij ekonomisch is, het gevaar van een invasie vermindert
en het rendement van de bossen ten goede komt, wordt de preventieve
bestrijding slechts zelden toegepast. De werkelijke reden hiervan is, dat
men eerder maatregelen treft tegen zichtbare schade dan tegen mogelijk
gevaar, zelfs indien dit gevaar, eenmaal een werkelijkheid, tot grotere
uitgaven verplicht. Het is dus noodzakelijk na te gaan welke maatregelen
men dient te treffen in geval van insekteninvasie. Hoger hebben we
gezien wat de chemici ter beschikking stellen van de bosbouwer; we zullen nu onderzoeken wat de bioloog hem voorstelt.
b) Repressieve biologische bestrijding
In vele gevallen heeft men invasies bestreden door gebruik te maken
van parasieten en predatoren. Deze methode wordt aangewend tegen
pesten, toevallig in een streek ingevoerd, waar ze dus voorheen niet
voorkwamen; dit was het geval in Europa voor de koloradokever en de
San Joséluis. Daar in zulke omstandigheden de natuurlijke vijanden niet
op hetzelfde ogenblik binnendringen, heeft f^en
^ de bedreigde
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streken moeten invoeren opdat ze het aantal van deze schadelijke dieren,
die zich bijna altijd op een katastrofale manier vermenigvuldigen, zouden
beperken. Vooral in Noord-Amerika wordt dit procédé toegepast tegen
de europese ,.invoer", waartussen verscheidene bosinsekten voorkomen.
Ziehier enkele voorbeelden: de bladluis Dreyfusia piceae Ratz. werd
bestreden door de aanvoer van roofvliegen en van kevers, waaronder
een lieveheersbeestje (Thalenhorst, 1956). Dowden (1959) citeert o.a.
de invoer van kevers tegen de Lymantria dispac L. Het gebruik van
parasieten lukte meermaals beter dan dat van predatoren: tegen de Iorkenbladwesp Pristiphora erichsonii Htg. (Drooz, 1960) en deze van de
spar, Diprion hercyniae Htg. (Balch, 1958); tegen verscheidene rupsen:
Choristoneura fumiferana Clem. (Thalenhorst, 1956), Operophtera brumata L. (Graham, 1958) enz.
Een eerste toepassingsmethode van deze parasieten en predatoren
bestaat erin ze in beperkt aantal binnen te leiden in de populatie insekten
die men moet bestrijden. De natuurlijke vermenigvuldiging van deze
dieren brengt ze dan geleidelijk tot een voldoende dichbheid om nuttig
te werken. Een tweede methode bestaat hierin dat men in het laboratorium
grote hoeveelheden nuttige insekten kweekt, die dan naar hun „werkterrein" worden gebracht en er in massa worden losgelaten wat dus een
doeltreffende aanval vanaf het begin toelaat; nochthans ligt in tegenstelling met de eerste methode de prijs van de tweede heel wat hoger.
Toch blijft het gebruik van pathogene mikro-organismen ontegensprekelijk de meest interessante techniek van de repressieve biologische strijd.
Reeds lang kent men het bestaan van ziekten bij de insekten en jaren
geleden heeft men al proefnemingen gerealiseerd; de meest uiteenlopende
resultaten werden bereikt. Tot voor korte tijd waren de tegenslagen,
opgelopen bij de eerste pogingen, zo teleurstellend dat ze bij de grote
meerderheid van de entomologen alle interesse voor deze bestrijdingsmethode ontnamen. Doch, ondertussen, werden meer doorgedreven opzoekingen gedaan in enkele laboratoria en, uiteindelijk, nadat men voldoende kennis had verzameld kon men nieuwe bestrijdingspogingen met
meer kans op sukses hernemen.
Het is rond 1950 dat de Canadees Bird in het biezonder, de eerste
suksessen geboekt heeft in de natuur, bij de bestrijding door virussen van
verscheidene bladwespen. In 1952 deed hij de eerste behandeling met
behulp van een vliegtuig tegen de Neodiprion sertifer Geoffr. over een
oppervlakte van ongeveer 20 ha. Hij bereikte een larvemortaliteit hoger
dan 94% (Bird, 1953). Het gebruik van virussen en van andere pathogene mikro-organismen (bakteriën, protozoa
) is biezonder interessant door het feit dat deze mikro-organismen, eenmaal aangebracht in
een insektenpopulatie, zich er handhaven en vermenigvuldigen. In verscheidene gevallen volstond één toepassing om de voortwoekering gedurende vele jaren te beperken, zelfs gebeurde 'het dat de aangebrachte
virus zich buiten de behandelde zone verspreidde (bij de Diprion hercymae Htg.: Bird, 1954).
Men weet dat de virussen doorheen 'het spijsverteringsstelsel van vogels
en predatoren-insekten gaan zonder vernietigd te worden (Franz en al.,
1955). Deze dieren kunnen soms de pathogene kiemen, die zich in de
verslonden insekten bevinden, over vrij grote afstanden verspreiden.
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Naast de virussen, hebben de bakteriën ook mooie resultaten opgeleverd,
in het biezonder de Bacillus thuringiensis.
In Noord-Amerika worden virussen en bakteriën extensief gebruikt
tegen de Neodiprion sertifer Geoffr,, en op minder grote schaal, tegen
andere woudpesten. Citeren we 'hier nog voorname proeven tegen Ma/acosoma fragile Stretch, Lymaritria dispar L., enz. Ook in Europa gaan
de opzoekingen deze kant uit: verscheidene bosinsekten werden bestudeerd, zoals Toririx viridana L„ Neodiprion sertifer Geoffr., Bucosoma
griseana Hübn., en vooral de Thaumatopoea pityocampa Schiff. Tegen
deze laatste, werd suksesvol een besproeien met virus toegepast over meer
dan 300 ha (Grison en al, 1959).
Tenslotte zijn er nog andere organismen bruikbaar in de strijd tegen
de insekten, zo protozoa, aaltjes en lagere schimmels. Z e werden reeds
met wisselvallig sukses toegepast, maar schijnen nog weinig interessant
op gebied van bosinsekten, tenminste voor de huidige stand van zaken.
c) Keuze en toepassing van de techniek
Het bestrijdingsprocédé moet gekozen worden in funktie van het gestelde probleem. In een bos waar men een aanval kan verwachten, omdat
het zich in slechte groeiomstandigheden bevindt, moet men zijn toevlucht
nemen tot een preventieve bestrijding. Het milieu zal volgens de geldende
bosbouwmethodes worden verbeterd en de predatoren, vooral mieren en
vogels, zullen er aangebracht of begunstigd worden. Indien men te doen
heeft met pas ingevoerde insekten, is Ihet veruit 'het beste, zich de natuurlijke vijanden uit het land van herkomst aan te schaffen en in de aangetaste zone te brengen. Tenslotte, in geval van een inlandse overwoekering, zal men met de meeste kans op slagen pathogene mikro-organismen
aanwenden.
In het beperkte kader van deze studie is het ons niet mogelijk deze
verschillende technieken te detailleren. W e zullen ons beperken tot enkele
algemeenheden over de voornaamste onder hen. De vogels kunnen vooral'
worden begunstigd door de vermeerdering der nestgelegenheden: nestkasten,-takkenbossen. Het aanbrengen van voedsel en water in bepaalde
jaargetijden kan ook zijn nut hebben. Het is gemakkelijk mieren in een
bos in te voeren zo mén mierennesten ergens verzamelt en ze naar het te
koloniseren gebied overbrengt. Men kan ook mieren kweken op het
laboratorium. Dit is ook de aangewezen bron om andere parasieten- en
predatoren-insekten te produceren. Het transport en het loslaten op het
terrein zijn secondaire problemen.
Tenslotte is de produktie van pathogene mikro-organismen het werk
van de laboratoria en de industrieën. De toepassing ervan is in principe
dezelfde als voor de chemische insekticiden; tot nu toe is de meest gebruikte methode de bespuiting van op de grond of van in de lucht.
d) Bespreking van de biologische bestrijdingsprocédés
Evenmin als de chemische bestrijding, is de biologische volmaakt.
Ofschoon ze te waarderen voordelen biedt, vertoont ze ook ernstige
gebreken.
De grootste hinderpaal van de preventieve methodes is dat hun aktie
nooit opzienbarend is. Veronderstellen we een bos waarin ihet aantal
nuttige dieren wordt verhoogd; nooit zal de bosbouwer weten in welke

15
mate hun aanwezigheid een mogelijke schade heeft voorkomen of zelfs
een overwoekering in de kiem heeft gesmoord. Van de andere kant zullen
de „preventieve" dieren een invasie, die van buiten komt, praktisch nooit
kunnen beletten binnen te dringen in de zone, beschermd door hen. In
dat geval kan Jiet nut zelfs in twijfel worden getrokken. Leggen we er
nogmaals de nadruk op dat hun effekt slechts een doeltreffende waarde
is buiten de invasies, d.w.z. gedurende de grote meerderheid van de
levensduur van het bos. Gedurende deze periode herleidt ze op gevoelige
wijze de schade aangebracht door de insekten en verbetert ze aldus het
rendement der ibomen. Dit is een vaststaand feit, bewezen door gespecialiseerd onderzoek. Een ander niet te onderschatten voordeel is dat de
werking van deze organismen van lange duur is: eenmaal in een bos
aangebracht, handhaven ze zich om zo te zeggen definitief.
De repressieve bestrijding door middel van parasieten en predatoren
lijdt onder een ernstige beperking: men kan in dit geval slechts insekten
gebruiken die afkomstig zijn van het buitenland. Dit veronderstelt dat
men voorop diepgaande opzoekingen doet in het land waaruit men ze
moet invoeren. Tenslotte zijn er talrijke proeven en kontroles nodig om
te zien in welke mate ze zich kunnen aanpassen en vermenigvuldigen in
de streek die ze moeten beschermen. Ook de problemen om de dieren te
kweken in 'het laboratorium zijn soms moeilijk op te lossen. Eenmaal
echter het invoeren gelukt, dan blijven ze zich voortplanten en verspreiden van buiten uit; wat dus een definitief karakter aan dit soort bestrijdingsmiddel geeft. Zijn specificiteit is ook nog een ander noemenswaardig
voordeel.
Tegen overwoekeringen kan men pathogene mikro-organismen gebruiken. Men kan ze vele kwaliteiten toeschrijven. Zij zija zeer krachtig en
dikwijls zo snelwerkend als de beste scheikundige vergiften. Hun specifieke werking is maximaal bij de virussen die slechts één soort doden;
bij de bakteriën daarentegen is ze minder. De parasieten-insekten worden
niet vernietigd door deze „levende insekticiden"; en vooral zijn ze onschadelijk voor andere dierengroepen en voor de mensen. In tegenstelling met
de chemische produkten zal het toepassen ervan nooit brutale omwentelingen teweegbrengen in het biologisch evenwicht en nooit andere pesten
bevorderen. Tenslotte planten de mikro-organismen zich voort en kunnen
ze door verscheidene agenten verspreid worden: wind, dieren. Doch over
het algemeen handhaven ze zich niet zo lang als de hoger vernoemde
insektenetende organismen, vogels, insekten, enz.
Nog andere nadelen kunnen wij noteren. Vooreerst is de methode nog
„jong". Daar de praktische opzoekingen slechts hun volle vlucht kregen
sinds 1950, kent men nog onvoldoende de gebruiksaanwijzingen, behalve
voor een klein aantal. Vervolgens heeft men nog geen bruikbare ziekten
gevonden tegen zekere belangrijke groepen zoals de tweevleugeligen en
de bladluizen. Tenslotte is het niet uitgesloten dat in de toekomst bepaalde insekten een weerstand kunnen ontwikkelen ten overstaan van de
ziektekiemen. De biezcmdere voordelen van deze bestrijdingswijze, doeltreffendheid en specificiteit, rechtvaardigen ruimschoots de steeds toenemende opzoekingen die men eraan wijdt en verklaren ook het belang
dat bepaalde noordamerikaanse industriëlen eraan hechten. Deze laatste
hebben reeds preparaten op basis van mikro-organismen op de markt
gebracht.
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Blijft nu nog het financieel aspekt te bespreken van de biologische
bestrijding. Het gebruik van mikro-organismen kost zowat evenveel als
dit van de chemische middelen: de onkosten van de produktie verschillen
weinig, deze van de toepassing zijn 'dezelfde. Daar de remanentie van
levende insekticiden veel hoger ligt, wordt deze operatie op de lange
duur veel interessanter. De andere bestrijdingsmiddelen die predatoren
en parasieten gebruiken, zijn tamelijk duur op het ogenblik van de toepassing. Doch hun werking loopt over vele jaren, zonder nieuwe onkosten.
Zo worden ze tenslotte toch zeer ekonomisch.
Het is een feit dat de biologische formule niet helemaal de chemische
uitschakelt; het is daarom duidelijk dat er nog veel verwacht wordt én
van de vorsers én van de industriëlen. Doch de voordelen van deze methode op gebied van selektiviteit en duurzaamheid zijn van die aard dat
men met zekerheid kan voorspellen, dat ze in de bosbouw steeds een
ruimere plaats zullen krijgen.
Vooraleer de besluiten te trekken lijkt het ons nuttig te onderlijnen
dat dit overzicht zeer algemeen is; wij hebben ons aan de grote lijnen
gehouden, verscheidene punten hebben we door een of ander voorbeeld
geïllustreerd, gekozen uit een zeer rijke literatuur; deze voorbeelden
uitgezonderd hebben we ons weerhouden in detail te treden, wat buiten
het kader viel dat we ons hadden voorgenomen. Ons doel was niet de
oplossing van bepaalde gevallen te geven, maar wel het gamma van
methodes té schetsen, waarover de bosbouwer beschikt om de schade te
beperken die de insekten veroorzaken. Konkrete punten zullen bij een
volgende gelegenheid worden behandeld.
Herinneren we eraan dat talrijke inlichtingen kunnen gevonden worden in werken die de bosinsèkten behandelen, het beste voor het ogenblik is Schwerdtfèger (1957).
HL Besluiten en samenvatting
Eerste besluit: de toepassing van een chemisch middel is in principe
betrekkelijk eenvoudig, doch dit is niet het geval voor de biologische
strijd, die ïneer en verscheidene mogelijkheden biedt, maar die ook meer
bosbouw- en insektenkennis vereist.
Een tweede besluit is de grote komplexiteit van de ekonomische faktor
op gebied van bosinsektenkunde. Men kan gerust zeggen dat er geen
algemene regel te geven is voor dit of dat insekt, maar ieder geval moet
afzonderlijk zorgvuldig bestudeerd worden en dit in funktie van de
lokale omstandigheden.
Derde besluit: de bosbouw beschikt in werkelijkheid over oneer bestrijdingsmiddelen dan andere kultuurvormen. Dit ligt wel gedeeltelijk aan
de lange leeftijd der bomen die een behandeling op lange termijn toelaten
en zelfs, in zekere mate, ertoe verplichten.
Om te eindigen zullen we bondig de voornaamste bestrijdingsmiddelen
terug overlopen.
Onder de preventieve methodes citeren we vooreerst de bosbouwkundige procédés, waarvan de toepassing van essentieel belang is omdat
ze, zij het vrij algemeen, de groei der bomen verbeteren en terzelfder tijd
het gevaar van insektenschade verminderen: men wint hierdoor dus aan
twee kanten. De biologische preventieve bestrijding, weinig kostelijk,

speelt een voorname rol om het gevaar van overwoekeringen te herleiden;
het is werkelijk een goede „verzekering tegen ongevallen" die men dient
aan te raden.
De repressieve chemische methodes vertonen vele nadelen, maar hun
gebruik Jieeft nog voor lange tijd een grote voorsprong. W a t de biologische repressieve methodes betreft, in het biezonder met behulp van
pathogene mikro-organismen, deze zullen in de toekomst van meer en
meer belang worden: hiervoor moeten ze nog op punt gesteld worden,
wat voor het ogenblik slechts voor enkele soorten is gebeurd. Eenmaal
dit stadium bereikt, zullen de voordelen op biologische en financieel plan
deze een duidelijk overwicht op de chemische bestrijding bezorgen.
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