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Inleiding

Summary

In enige recente publikaties (8, 9,10) werd aandacht geschonken aan het ontstaan, het onderhoud
en de aanleg van heidevelden. Hoewel het handhaven van onze heidevelden veelal van groter belang is
dan het bestrijden van heide in bosculturen, kan toch
In bepaalde gevallen een dergelijke bestrijding noodzakelijk zijn.
In beplantingen op onze armere podzolgronden ontstaat vaak een begroeiing met heide, vooral na een
bodemvoorbereiding (6). Ook ontstaat na een bestrijding van grassen met dalapon op fosfaatarme
gronden meestal een heidevegetatie (5). In veel van
deze gevallen zal bestrijding van de heide niet nodig
zijn, in het bijzonder niet wanneer een juiste houtsoortenkeuze en methode van bosaanleg heeft
plaatsgevonden (6). HetHs onvoldoende bekend in
welke mate heide concurrerend voorde verschillende houtsoorten is. Het al of niet optreden van heide
is afhankelijk van bepaalde bodemkundige factoren
(vooral laag fosfaatgehalte). De groei van de meereisende naaldhoutsoorten is op dergelijke gronden
over het algemeen slechts matig (2). Die matige groei
wordt dan in eerste instantie niet door de concurrentie
van de heide bepaald maar kan er wel door worden
verslechterd. Van douglas en fijnspar zijn in de praktijk beplantingen bekend die gunstig reageerden op
een heidebestrijding. In hoeverre deze groeiverbetering is veroorzaakt door het wegvallen van de
wortel concurrentie van heide, dan wel door een verbeterde stikstofhuishouding i9 niet bekend. Pinussoorten zijn vooral gevoelig voor lichtconcurrentie
en voor het „neerdrukken" door een overgroeiende
vegetatie. Bezaaiingen van Pinus kunnen geheel
door heide worden onderdrukt Van de in Nederland
geplante Pinus soorten is Corsicaanse den waarschijnlijk de meest gevoelige voor heideconcurrentie.
Voor de bestrijding van heide zijn verschillende
methoden bekend:

Heather often occurs in plantations on podzolic
soil types. In most cases when choice of tree species
and method of afforestation have been made on a
silvicultural basis, control of heather is not necessaryDuring 1961 until 1966 studies were carried out
on chemical control of heather. 2,4-D ester proved
to be most effective. Heather was controlled most
effectively when 2,4-D was applied in August. For
selective control the time of application has to be
delayed until the beginning of September. However,
when used in plantations at that time 2,4-D will
damage Corsican pine and Japanese larch.
The rate of 2,4-D ester (500 g/liter acid equivalent)
for effective control of heather is 6-7 liter in 500 liter
water per ha.

* Verschijnt tevens als Overdruk nr. 5 van het Bosbouwproefstation.

1 Bemesting. Zowel met een fosfaat- (4) ais met
een stikstofbemesting kan een heidevegetatie worden onderdrukt. In ons land zijn in dit verband de
gunstigste ervaringen met stikstof opgedaan. In
bemestingsproefvelden verdwijnt de heide bijna
steeds na toediening van stikstof. Een nadeel is
daarbij dat na enige groeiseizoenen een grassenvegetatie kan ontstaan. Op de betrokken gronden is
evenwel een gunstig effect van een stikstofbemesting op de groei van de meeste houtsoorten te
verwachten, zodat concurrentie door grassen na enige jaren niet meer hinderlijk behoeft te zijn. Ook
Aaron (1) bereikte met een stikstofbemesting een
groeiremming van de heide. Het stikstofgehalte van
de heide bleek daarbij te worden verhoogd.
2 Maaien, afplaggen en grondbewerking. Door deze bestrijdingswijzen wordt slechts een tijdelijk effect bewerkstelligd. De hergroei is vaak na één
groeiseizoen al bijzonder sterk (11, 12). Gezien de
kosten, die ermee gepaard gaan, komen deze methoden meer voor een verjonging dan voor een bestrijding van de heide in aanmerking.
3 Chemische bestrijding. Deze methode is aantrekkelijk omdat de grond onberoerd blijft en de kosten
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zijn over het algemeen lager. Zowel groeistoffen als
paraquat (2) komen voor toepassing in aanmerking.
Paraquat heeft evenwel een korte werkingsduur en
de houtsoorten dienen steeds goed te worden afgeschermd daar anders schade kan optreden. Bovendien is de toepassing van dit middel duurder
dan de toepassing van groeistoffen. Met welke
groeistoffen en met welke methode de behandeling
kan worden uitgevoerd is in een aantal proeven nader onderzocht In het hierna volgende wordt met
heide steeds Calluna vulgaris bedoeld.
Chemische bestrijding van heide met groeistoffen
In eerste instantie is nagegaan welke bestrijdingsmiddelen op groeistofbasis heide kunnen vernietigen (proefveld in de gemeentebossen van Someren),
daarna zijn voor het meest werkzame middel tijdstippen van toepassing en doseringen in onderzoek
genomen (proefveld in de boswachterij St. Anthonis)
De beplantingen bestaan in beide proeven uit jonge
Corsicaanse den (Pinus nigra var. maritima). De volgende middelen zijn in Someren in onderzoek genomen:
5,10 en 15 l 2,4,5-T ester* per ha, opgelost in water;
10 I 2,4-D ester 2 per ha, opgelost in water;
10 I M C P A 3 per ha, opgelost in water;
10 I M C P P 4 per ha, opgelost in water;
10% 2,4,5-T esteri, in petroleum.
De bespuiting werd uitgevoerd op 3 oktober 1961
bij zwaar bewolkte lucht en droog weer. Er werd
met 600 I water per ha gespoten. De bespuiting met
10% 2,4,5-T ester in petroleum heeft in februari
1962 plaatsgehad. De totale hoeveelheid aan spuitmiddel daarbij was 400 liter per ha. De bespuitingen
werden ook over het gewas gedaan.
Gedurende de jaren 1962 en 1963 werden de volgende waarnemingen gedaan:
1 De afsterving van de heide gaat langzaam. (Uit
latere onderzoekingen bleek dat dit wellicht werd
veroorzaakt door het late tijdstip van toepassing)
2 Het grootste effect heeft 2,4,5-T ester in petroleum, toegepast in de winter. Selectieve bestrijding is dan echter niet mogelijk. Alle Corsicaanse
dennen werden gedood.
3 Het effect van 2,4,5-T ester in water opgelost is
zelfs bij de hoogste dosering - 1 5 I middel per ha zeer matig. Ongeveer 50% van de heide sterft daarbij af. Er werd geen schade aan de cultuur toegebracht
4 MCPA en MCPP hebben een zeer geringe wering:
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= 400 g/liter zuur
= 500 g/llter zuur
= 250 g/liter zuur
= 560 g/liter zuur

138

equivalent
equivalent
equivalent
equivalent

5 Een goede selectieve bestrijding is met 2,4-D
ester bereikt. Ongeveer 85% van de heide was in de
nazomer van 1962 gedood, zonder dat er sprake was
van enige schade.
Op grond van de resultaten van dit onderzoek zijn
voor 2,4-D ester tijdstippen van toepassing en doseringen in onderzoek genomen. Uit de beschikbare
handelsprodukten werd voor de proef een isooctylester aangeschaft. De toegepaste doseringen waren
0, 6, 8 en 10 I 2,4-D ester (500 g/liter zuur equivalent)
per ha, opgelost in 500 I water, en de tijdstippen eind
augustus en eind september 1963. Tijdens het spuiten waren de weersomstandigheden gunstig: droog
en wisselende bewolking. Op 19 juni en 2 september 1964 is het sterftepercentage van de heide opgenomen, terwijl tevens eventuele schade aan de
cultuur is vastgesteld. De resultaten van deze opname zijn vermeld in tabel 1.
Uit deze tabel blijkt dat alle doseringen 2,4-D ester,
toegepast in augustus, een goede bestrijding van
de heide geven. Het effect bij een latere toepassing
is aanzienlijk minder. Dit wijst erop dat de gevoeligheid van de heide voor 2,4-D ester in de nazomer
vermindert. In augustus is de Corsicaanse den
nog enigszins gevoelig voor 2,4-D ester en vertoont
verkleuring van naalden. Bij de dosering van 6 I
per ha is de schade evenwel gering en van geen
betekenis. Als gevolg van de grote heterogeniteit
van het plantsoen, was het niet mogelijk de groeireactie van de Corsicaanse den op de heidebestrijding betrouwbaar vast te stellen. In vergelijking met
de onbehandelde veldjes is echter de vitaliteit van
de planten toegenomen en is de kleur van de naalden
donkerder geworden.
Gevoeligheid van naaldhoutsoorten voor een bespuiting met 2,4-D
Aangezien in de meeste gevallen bij de bestrijding van heide aan een selectieve toepassing van
het middel 2,4-D (d.w.z. in de cultuur) moet worden gedacht, was het gewenst te onderzoeken welke
naaldhoutsoorten een dergelijke behandeling kunnen
verdragen. Begin september en begin oktober 1965
werden de volgende houtsoorten bespoten met 2,4-D
ester op basis van 7 liter middel in 500 I water
per ha:
5-jarige Pinus silvestris
4-jarige Pinus nigra var. maritima
7-jarige Abies grandis
6-jarige Pseudotsuga menziesii
7-jarige Picea abies
2-jarige Larix leptolepis.
Elke behandeling omvatte tien planten van elke
soort, behalve bij lariks waar veertien planten werden genomen. In november 1966 werden de volgende percentages door 2,4-D gedode planten geregistreerd:

•

II«NUMI

lit

I

1 ^ . 1

I

I I

N

I

ir—• • '

• •

•

. M I L

I

11,

i

H

I

>y } |N|majlMBLil.l

I

I

I

Tabel 1. Percentage dode heide en beschadigingen aan de cultuur na bespuiting met 2,4-D
ester in verschillende doseringen en op verschillende tijdstippen.
behandeling
(treatment)

% dode heide op
( % dead heather on)
19-6-'64
2-9-'64

onbehandeld (not treated)
6 1 2,4-D ester in aug. '63

0
87

0
96

8 1 2,4-D ester in aug. '63

95

99

10 1 2,4-D ester in aug. '63

97

100

6 1 2,4-D ester in sept. '63
8 1 2,4-D ester in sept. '63
10 1 2,4-D ester in sept. '63

12
45
55

8
42
50

beschadiging
(damage)

geen (no damage)
zeer gering aantal bruine naalden
(a few number of brown needles)
enige bruine naalden, mogelijk
lichte beschadiging
(more brown needles, slight
damage)
enige bruine en enige vergroeide
naalden, enkele kleine bomen
dood
(small trees dead)
geen (no damage)
geen ( „
„
)
geen ( „
)

Table 1. Percentage of dead heather and damage to the crop (Corsican pine) after spraying
with 2,4-D In water at different rates and different times of application.

Pinus nigra var. maritima, behandeling begin september; 60%
Larix leptolepis, behandeling begin september: 71%
Larix leptolepis, behandeling begin oktober: 7%
Overige houtsoorten en behandelingen: 0%
De lengtegroei van Corsicaanse den en lariks was
bij de in september behandelde planten aanmerkelijk geringer dan bij de latere behandeling (respectievelijk 30 en 50%). Abies grandis vertoonde bij de
september-behandeling een iets geringere lengtegroei ten opzichte van de groei van de in oktober
behandelde planten (10%), zonder dat zich schadesymptomen voordeden. Gezien het geringe aantal
planten dat per behandeling kon worden gemeten
kan aan deze groeiverschillen geen al te grote betekenis worden toegekend.
De Corsicaanse den is dus zeer gevoelig voor
een bespuiting met 2,4-D ester omstreeks begin
september (althans onder de groeiomstandigheden
zoals die zich in 1965 voordeden). De bespuiting
van begin oktober levert geen schade op maar dan
is de heide minder gevoelig voor een bespuiting.
De lariks wordt op beide tijdstippen beschadigd. Het
uitvalpercentage is echter na de september-toepassing aanzienlijk groter dan na de toepassing in
oktober. De schade bij lariks is bovendien zo ernstig doordat van deze houtsoort zeer jonge planten
werden gebruikt.
Uit het eerste onderzoek was reeds gebleken dat
vooral kleine planten gevoelig zijn. De kleine planten
ontvangen bij een selectieve toepassing bijna steeds
de volledige dosering van het middel, dit in tegenstelling tot de grotere planten. In de eerste proeven

werden evenwel ook de grotere planten opzettelijk
geheel bespoten. Aldhous (2) raadt aan om jonge
bomen niet te bespuiten. Baron e.a. (3) kregen bij
toepassing in september op jonge planten van enige
Pinus soorten meer schade door 2,4-D dan door
2,4,5-T ester. Preest (7) noemt daarentegen douglas
voor 2,4-D nog minder gevoelig dan voor 2,4,5-T.
Conclusies
1 Heide (Calluna vulgaris) zal op de arme podzolgronden vaak in een cultuur voorkomen. Een bestrijding ervan zal meestal niet noodzakelijk zijn.
2 Bemesting met stikstof en ook met fosfaat kan
de groei van de houtsoorten doen toenemen en de
vitaliteit van de heide doen afnemen.
3 Voor de chemische bestrijding van heide is 2,4-D
ester het aangewezen middel
4 In de nazomer neemt de gevoeligheid van heide
voor 2,4-D sterk af zodat voor een goed resultaat
de behandeling vóór medio september moet plaatsvinden.
5 Bij een selectieve toepassing is de meest veilige
methode:
- 6-7 liter 2,4-D ester in plm. 500 liter water per ha
- toepassen in de eerste helft van september
- niet over Corsicaanse den en lariks
- wel over groveden, fijnspar, douglas en Abies
grandis, maar niet in het eerste jaar na aanleg.
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