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Boekbespreking

Leven met insekten, het onderzoek naar een
geïntegreerde bestrijding van plagen.
Nationale
Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO door
verscheidene auteurs, leden van de Werkgroep
Geïntegreerde Bestrijding van Plagen. Wageningen,
Pudoc, 1969.
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Deze werkgroep maakt met dit boekje de balans
op van een tienjarige werkzaamheid. Ik deelde over
deze werkgroep alreeds een en ander mede in mijn
woorden naar aanleiding van het afscheid van dr.
A. D. Voute van het Itbon in het oktober/november
nummer van dit tijdschrift, een werkgroep gegroeid
uit de behoefte aan samenwerking met andere instituten in ons land, zoals die voor het Plantenzrekterïkundig Onderzoek, voor Toegepast Biologisch
Onderzoek, voor Toepassing van Atoomenergie in
de Landbouw, de Laboratoria voor Entomologie en
Algemene Zoölogie van de Landbouwhogeschool en
dat voor Insecticidenonderzoek. Van deze instellingen
hebben onderzoekers, leden van de werkgroep, elk
op hun gebied artikelen geleverd met betrekking tot
het werk verricht door de aan hen toevertrouwde sectie.
Het grote doel van deze werkgroep is een oplossing
te zoeken om het overmatig gebruik van veelal op
verschillende wijzen gevaar opleverende chemische
middelen, met hun dikwijls nog schadelijke nevenwerkingen, te ondervangen door ontwikkeling van een
systeem van gecombineerde methoden met een harmonische minder of ongevaarlijke uitwerking voor
mens en dier en plant. Naast de technische toepassing, vooral door inschakeling van biologische bestrijdingswijzen, door de werking van natuurlijke vijanden zo mogelijk te versterken, en van praktisch
sanerende cultuurmaatregelen, zoals rassenkeuze,
bemesting, zaaitijdregeling, vruchtwisseling enz. Een
complex van maatregelen die de dichtheid van schadelijke populatie dienen te reguleren op een laag
niveau. Het streven van de werkgroep is om van
alle verschillende kanten van het vraagstuk als geheel meer te weten te komen door uitgebreide studie en daarvoor werden met de verschillende medewerkers secties gevormd: Klomp belastte zich met
het grondleggend onderzoek, Ten Houten met de ziekteverwekkers bij insekten - virussen, bacteriën, schim-

mels Voute met de weerstand van de plant tegen de
belagers, wel genoemd de sectie "plant-dier", Dresden, en na diens overlijden in 1966, Oppenoorth, met
de resistentie tegen insekticiden, De Wilde met de
zo gewenste selectieve werking van de middelen, de
ons onlangs helaas ontvallen De Fluiter met de geïntegreerde bestrijdingstoepassing als zodanig en tenslotte De Zeeuw met de naast het geheel staande
ontwikkeling van de genetische bestrijding. Om de
geïntegreerde bestrijdingstoepassing praktisch te
kunnen toetsen, beschikt de werkgroep over een
eigen boomgaard "De Schuilenburg" bij Lienden in
de Betuwe, onder leiding van Gruys.
Alle genoemde personen geven nu in deze keurig
uitgevoerde jubileumuitgave een helder kort overzicht over de werkzaamheden der verschillende secties. De Wilde besluit het boekje met een zeer lezenswaardige algemene terugblik en toekomstvisie,
waarbij hij constateert, dat de veelheid van het te
verzetten werk nog niet heeft gegeven wat door de
buitenstaander wel zal zijn verwacht, een hoofdstuk
"Landbouwplaag X en zijn bestrijding". In verband
daarmede komt hij in zijn beschouwing tot constatering, dat het "in Nederland, met zijn voortreffelijk voorlichtingsapparaat in de landbouw" "uiteraard ondenkbaar is dat de werkgroep zich direct tot
teler en consument zal wenden." "Het zal noodzakelijk zijn straks over een tussenpersoon te beschikken tussen werkgroep, voorlichting en praktijk" en hij
besluit in het verband tot de consument, met de opmerking dat "op den duur een econoom zijn Intrede
in de werkgroep zal moeten doen".
Het slechts goed 100 bladzijden grote boekje verdient ruime aandacht voor het helder gegeven overzicht van het vele werk dat alreeds werd verricht,
aangevuld met uitgebreide opgaven van literatuur en
medewerkers, ook buiten de groep, en men staat
daarbij wel even versteld van de veelheid alreeds verschenen publikaties van de werkgroep zelf (275). Ik
Wil hier echter eindigen met de aanhaling van de slotwoorden van De Wilde, die wel in het gehele verband
van groot belang zijn, ook door het prettige inzicht
in de belangstelling van de jeugd, waaraan immers de
toekomst 'is:
"Het is een merkwaardig feit, dat in het tijdvak waarin wij leven, enerzijds de praktijk van de landbouw
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vraagt om biologisch verantwoorde bestrijdingsmethoden en anderzijds de studerende jeugd grote interesse
toont voor de beroepsethiek, ook in de landbouwkunde. Ons verzoek blijkt dan ook op de jongeren
grote aantrekkingskracht uit te oefenen. En terecht,
want het is onze overtuiging, dat de confrontatie van
steeds verder gaande technische ontwikkeling enerzijds, en een groeiend biologisch inzicht anderzijds,
de beroepsethiek van de landbouwkundige in de
komende decennia in belangrijke mate zal bepalen.
Het zal ons streven zijn, ook in de toekomst in samenwerking met instanties als de Commissie voor
Fytofarmacie, de Commissie Bodembiologie en de
Commissie Nevenwerking Bestrijdingsmiddelen ons
aandeel te blijven bijdragen aan een ethisch verantwoorde behandeling van het plaagprobleem in de
landbouw."
F. W. Burger.

Referaat
Oogstmachine produceert 7 m3/per uur
World Wood 10 (9), 1969 [16-17).

1

i

Olla, L.- De dunningsoogstmachine T. H. 100 van
de Timberline Equipment Co, die werd ontworpen om
opstanden van papierhoutbomen met een diameter
van 8-35 cm te vellen, van takken te ontdoen en in
stukken te zagen, produceert ongeveer 7 m3 per uur
tijdens uitgebreide proeven, die geleid werden door
de International Paper Co.
Het hout was afkomstig van nature dicht bij elkaar
staande opstanden van 25- tot 30-jarige loblolly pijnbomen. Deze opstanden bevatten ± 12 bomen per m3
met een gemiddelde diameter van 15 cm dbh.
De helling is over het algemeen matig en het bodemtype bevat zowel zand als klei. Het hout wordt afgekort tot lengten van 1,6 m met een topdiameter van
5 cm.
De bedoelde machine is sedert 1 april in werking
geweest en de maatschappij heeft midden-juni een
tweede machine erbij geplaatst. Een eerder model
op wielen werd meer dan een jaar geleden gebouwd
en het oorspronkelijke model met rupsbanden twee
jaar geleden. Het begin-ontwerp voor de dunningsoogstmachine is van Tom Busch van International
Paper en zijn staf. Busch staat goed bekend als ontwerper van de Buschcombine (2ie Forest Industries,
sept. 1964, pag. 64-65).
De verdere ontwikkeling van het ontwerp werd
voltooid door de gezamenlijke Inspanning van de International Paper Co en de Timberline Equipment Co.
De dunningsoogstmachine werd volgens de fabrikant in de eerste plaats ontworpen om kleine bomen
te oogsten uit houtopstanden met dicht bij elkaar
staande bomen. Zij kan worden gebruikt bij kaalkap
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of om afwisselende rijen in aanplantingen te verwijderen.
De werkwijze
Wanneer de bestuurder een boom heeft uitgezocht,
steekt hij de grijparm uit en grijpt de stam voor het
onttakken. Tegelijkertijd plaatst hij de schaar rond
het voetstuk van de boom en laat de veilingshefboom
vallen. Deze sluit de kniparmen en knipt dan de boom
bij de grond af. De bestuurder laat de hefboom vertikaal omhoog gaan, hetgeen met zich meebrengt,
dat de schaar 20 cm valt. Daardoor komt de boomstam vrij van de schaar en de poten ervan.
Door de hefbomen te laten draaien buigt de bestuurder de boom neer, daarbij het dikke einde tussen
de twee schaarpoten brengend. Dan brengt hij het
dikke gedeelte van de stam bij het afkortmechanisme.
De stam stoot tegen de bovenste wals en maakt contact met de hydraulisch aangedreven, uit meerdere
punten bestaande voedingsrollen. De bovenste wals
wordt onder spanning gezet om de stam tegen de
serie messen aan te houden, wanneer hij in het systeem wordt geplaatst. Vanaf dat moment gaat het
werk geheel automatisch. De boom wordt er doorheen
gebracht totdat hij de plaat raakt aan de achterkant
van de houtmand. Wanneer de boom de plaat raakt,
stopt de hydraulische voeder en een hydraulisch gedreven mes snijdt het stuk hout door. Wanneer het
stuk hout is afgesneden en in de houtmand valt,
opent zich het mes en de hydraulische voedingsmotor start opnieuw. Het gehele proces duurt ongeveer één mfinuut.
Wanneer een boom in stukken is gezaagd zet de
bestuurder het automatische aanvoermechanisme af
en gaat naar de volgende boom. Gedurende het in
stukken hakken heeft de bestuurder een rustperiode,
die hem in staat stelt de volgende boom uit te kiezen.
Wanneer een last van een y 2 m3 is verkregen, laat
de bestuurder de houtmand naar de grond zakken.
De houtmand opent bij aanraking met de grond, en
het hout wordt neergezet. De grijper van 'de houtmand gaat echter langzaam dicht, zodat eenmaal
neergezette stukken hout niet opnieuw opgepikt kunnen worden. De ontladingscyclus neemt slechts 30
seconden in beslag.
Bij het werk te Olla, wordt een Franklin Pach-ABack-transporteermachine gebruikt om het voorgestapélde hout te verzamelen en te vervoeren. De dunningsoogstmachine kort zonder wijziging hout in stukken tot 1,80 meter en met geringe wijziging in stukken van 2,40 m. De werking van de T. H. -100 op de
Coastal Paiz-hellingen is zeer succesvol geweest en
proeven op moeilijker hellingen worden in de toekomst verwacht.
Bureau Inlands Hout.

