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In deze technische commissie passeerden volgende onderwerpen de revue:
Bestrijding van ziekten en plagen
Bomen staan gedurende lange tijd op één plaats waardoor een goede mogelijkheid bestaat voor schadelijke organismen om zich te ontwikkelen tot een
epidemie. In de V.S. beloopt de door ziekten en insekten veroorzaakte schade
een miljard dollar per jaar hetgeen meer is dan die door bosbranden, daar de
bestrijding daarvan beter is ontwikkeld. Amerikaanse houtvesters bezigen in
verband met houtoogsten wel de uitspraak „We don't make cuttingplans; the
bugs and the blights make them for us".
Behalve hun di rekte effekt op de houtproduktie kunnen ziekten en plagen
tevens indirekt de rekreatie, de visserij en de wildfauna beïnvloeden. Houtvesters moeten niet denken deze euvelen ooit geheel kwijt te zullen raken.
Ze moeten er echter naar streven deze zoveel mogelijk te voorkomen en de
verliezen binnen redelijke grenzen te houden. Dit door voortdurende kontrole
(op de grond en vanuit de lucht), door voorspellen van het uitbreken van
ziekten en plagen en door bestrijding. E r zijn drie methoden van bestrijding
bekend, namelijk chemische, biologische en houtteeltkundige bestrijding.
De chemische methode is snel en wordt o.a. in Spanje in de vorm van
D.D.T.-bestrijding veel toegepast bij de kurkeik (Quercus ilex L,)t aangetast
door Tortrix viridana L., en bij de parasolden (Pinus pinea L.), aangetast
door Pissodes validirostris Gytl.
De eisen die gesteld moeten worden aan chemische middelen zijn zodanig,
dat deze specifiek zijn voor elke soort ziekte of plaag en tevens het minste
effekt op de bosflora en -fauna hebben. Veelvuldig gebruik van bepaalde
insekticiden (bijvoorbeeld D.D.T.) kan op den duur resistentie veroorzaken,
zoals bij de Noordamerikaanse „spruce budworm" (Choristoneura fumiferana
Clem.). Daarom moet men vooral de mogelijkheden voor biologische bestrijding onderzoeken; hiermee zijn reeds goede resultaten geboekt. Enige
biologische bestrijdingstechnieken zijn bijvoorbeeld het invoeren van entomofage insekten in nieuwe gebieden, invoer van mikrobiologische bestrijdingsorganismen, van genetisch veranderde insekten (sterilisatie), bescherming van
natuurlijke vijanden enz.
Houtteeltkundige bestrijding kan worden uitgevoerd door het gebruik van
resistente boomsoorten.
Uit het komplexe geheel van de bestrijding blijkt, dat studie en training
in bos-pathologie noodzakelijk zijn teneinde effektief aan de ontwikkeling van
bestrijdingsplannen en -methoden te kunnen meewerken. Het is eveneens
noodzakelijk deze studie en training internationaal te regelen, hetgeen bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren door de F.A.O. en de I.U.F.R.O.
In alle werelddelen wordt tegenwoordig een aantal identieke boomsoorten
geplant, zoals Eucalyptus spp., Gmelina arborea, Pinus spp. (vooral P. elliottii,
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P. patula, P. radiata en P. sil vest ris), Populus spp. en Pseudotsuga menziesii.
Deze worden in de verschillende landen niet zelden door dezelfde, doch
ook wel door nieuwe ziekteverwekkers aangetast. Het onderzoek is in deze
landen niet zelden identiek en dit is in feite niet noodzakelijk. Duplicering
zou zijn te vermijden door uitwisseling van gegevens en resultaten van onderzoekingen. Zo zou men alle beschikbare informatie over ziekteverwekkende
organismen kunnen verzamelen en op ponskaarten plaatsen in een internationaal systeem. Indien noodzakelijk kan deze informatie worden gesorteerd
en als basis dienen voor de bestrijding, of voor de voorspelling van het al of
niet uitbreken van de ziekte als epidemie.
In Nederland is men bij het Bosbouw Proefstation bezig een kollektie
kleurendia's aan te leggen van de belangrijkste ziekten en plagen in de
wereld, waardoor snelle en eenvoudige identifikatie mogelijk wordt.
Het feit dat tegenwoordig vele monokultures worden aangelegd, biedt een
goede gelegenheid voor de uitbreiding van verschillende ziekteverwekkers.
Bestudering van het optreden van klassieke bosziekten in voorgaande jaren,
zoals de denneblazenroest („White Pine Blister Rust"), de inktziekte („Chestnut Blight"), de iepenziekte en, meer recent, de ,,Dothistroma Blight" (brandziekte) en de Septotinia popuïiperda (in Japan), laat zien dat deze alle optraden door invoer van een exotische ziekteverwekker die een waardplant had
die zowel inheems als exotisch kon zijn.
De ziekten kunnen door verschillende oorzaken worden verspreid van het
ene land naar het andere, zoals door hout, houtprodukten, kevers (o.a. schimmels welke blauwkleuring van het hout veroorzaken) en andere insekten, de
mens en door import van zaailingen en kweekplanten. Dit toont de grote
noodzaak aan van quarantainemaatregelen en van voortdurende kontrole op
import en export van hout, houtprodukten, planten en zaad op internationale
basis.
Bestrijding van bosbranden
Branden worden vooral veroorzaakt door de mens doch daarnaast ook
door blikseminslag. Branden kunnen mensenlevens eisen en doen bos en
humus verloren gaan. Er na treedt erosiegevaar op met alle gevolgen van dien.
Daarom is brandbescherming en -bestrijding en herbebossing van afgebrande
gebieden noodzakelijk.
Tn de Landes (Frankrijk) komen branden vooral voor in maart (door ondergroei van Molinia coeruiea) en in de zomermaanden. Zij worden veroorzaakt
door herders, vonken van Iokoniotievcn, bliksem, moedwil en onoplettendheid
van mensen die de bossen bezoeken. Maatregelen ter voorkoming van branden zijn o.a. het opruimen van struikgewas, het verbod van branden, aanleg
van wegen, aanschaf van bestrijdingsmateriaal en instelling van bosbrandweerkorpsen.
In de laatste jaren heeft een snelle ontwikkeling van bestrijdingsmethoden
voor bosbranden plaats gehad: radarslations, infrarood-gevoelige apparaten,
vliegtuigen voor waterbombardementen, helikopters, lichtgewicht motor-
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pompen, chemische blusmiddelen, uitkijktorens van vezelglas en plastic (weinig of geen onderhoud). In Canada werd zelfs een aantal bosbranden ontdekt
met behulp van foto's, genomen door satellieten. Tengevolge van deze verschillende hulpmiddelen stijgen ook de kosten van brandbestrijding. Onderzoek, training en uitwisseling van bestrijdingstechnieken moeten op internationaal niveau worden geregeld. De F.A.O. zou hiervoor een comité moeten
oprichten.
Bestrijding van schade door wild
Bosbouw en wildstand behoren in het kader van de „multiple-use" gedachte samen te gaan. De bomen lopen door hun lange levensduur een grote
kans door wild te worden beschadigd. Dit wild kan in gematigde streken dan
zijn: pelsdieren, reeën, edelherten, gemzen (o.a. in Oostenrijk), mouflons e.a.
In de tropen kan het variëren van rat tot olifant. Daardoor is bescherming
van bossen in laatstgenoemde streken moeilijker. In India heeft men schade
door vasttrappen van de grond, vertrappen van verjonging, graven naar wortels, vraat, ontbasten, beschadiging van zaden en „vegen" van herten. Bij
vraat gaat het wild selektief tewerk, waardoor op den duur een ongewenste
bossamenstelling kan ontstaan.
Als bestrijdingsmethoden komen in aanmerking: afrasteren (duur en voor
grote oppervlakten niet goed uit te voeren), schrikdraad, houtvuren (tegen
olifanten in India), greppels, chemische afweermiddelen en beheer van de
wildstand door afschieten.
Ook hier is het noodzakelijk op internationaal niveau onderzoekcentra betreffende wild schade op te richten in verschillende delen van de wereld.

