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 loofhoutsoorten1). 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.

Nieuwe machines en werktuigen
Nieuwe

motorzagen

Tijdens een aantal demonstraties heeft de firma
Lammerink, o.a. importeur van Jonsereds motorzagen, een aantal nieuwe ontwikkelingen aan de praktijk voorgesteld.
Het betreft de motorzagen van het type 452 en 510
en een zwaardere uitvoering van het velkussen (zie
NBT 50(5)1978).
Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe ketting re m van het type 452. Deze motorzaag heeft een
beweegbaar gelagerde kettinggeleider. Treedt er
een terugslag op met een kracht van minstens 170 N
(17 kg) dan wijkt de kettinggeleider naar boven uit tot
een hoek van 30° (zie afb.). Tegelijk wordt de kettingrem automatisch in werking gesteld.
Deze ontwikkeling biedt het voordeel dat de massa
die de terugslag ondergaat beperkt blijft tot de massa van de kettinggeleider en de ketting. Het is dus
minder waarschijnlijk dat men de contrôle over de
motorzaag geheel verliest.
Ondanks de mogelijkheid van de kettinggeleider
naar boven uit te wijken kan men toch nog druk op
de kettinggeleider uitoefenen bij het vellen of korten.

Een geheel nieuwe motorzaag is het type 510, die
een vermogen van 3,3 kW combineert met een gewicht van 5 kg. Het is dus een lichte motorzaag vooral
geschikt voor vellingswerk en snoeien van geveld
hout.
Het velkussen is nu in twee uitvoeringen leverbaar,
nl. met een hefvermogen van 4 ton resp, 9 ton. Het
velkussen kan gemonteerd worden op de motorzagen van het type 451, 452 en 70. Nadere inlichtingen
bij de firma Lammerink BV, Zuiderhagen 35, Enschede, telefoon 053-324545.

Veiligheidsoverall

De firma Mevra, importeur van veiligheidsartikelen
voor o.a. de bosbouw, brengt sinds kort een overall
op de markt, die vooral bedoeld is voor boomchirurgen en trekkerchauffeurs. Deze beide categorieën
gebruikers hebben wel belang bij beenbescherming,
maar geven de voorkeur aan een overall in plaats van
een losse broek met jasje omdat zij met een overall
minder kans lopen ergens aan te blijven haken.
Op de foto is duidelijk te zien dat de beenbescherming doorloopt tot aan de lies. De beenbeschermers
bestaan uit gelaagd nylonweefsel.
Het bovenstuk van de overall is uitgevoerd in een
signaalkleur oranje.
Daarnaast biedt Mevra nu ook de veiligheidshelm
van Protector aan die standaard voorzien is van Bilsom gehoorbeschermingskappen en een gelaatscherm. Zowel de oorkappen als het gelaatscherm
zijn eenvoudig afneembaar. De helm voldoet aan de
DIN norm 4840II.
Nadere inlichtingen bij de firma Mevra BV, Binnenweg 2, 2410 AD Bodegraven, telefoon 01726-19236.
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