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De dynamische ontwikkeling van de bestrijding van onkruiden langs chemische weg maakt het voor de bosbouw gewenst zich nader te beraden op
welke wijze deze voor de houtteelt zo belangwekkende kennis in de praktijk
is te brengen.
De bosbouw heeft in de afgelopen jaren, waarin reeds in de praktijk bespuitingen zijn uitgevoerd, ter bestrijding van grassen en hinderlijk loofhout
(Amerikaanse eik, berk en vogelkers), ervaren dat deze chemische bestrijding
niet steeds de resultaten heeft opgeleverd, die men er van verwachtte. Toch
zijn de door het Bosbouwproefstation verstrekte adviezen gebaseerd op wetenschappelijk opgezette proefnemingen; bij de spuitvoorschriften zijn dosering, tijdstip van spuiten e.d. duidelijk voorgeschreven.
De vaak minder bevredigende resultaten hebben de toch al van nature
conservatieve bosbouwer sceptisch gestemd ten aanzien van de waarde van
de bespuiting. Niet alleen de kosten van het spuiten, maar ook vraagpunten
betreffende de giftigheid van het middel ten aanzien van de aanplant, het
microbiologisch leven in de grond, de mogelijke gevaren voor mens en dier
(wild), doen vele bosbouwers terugschrikken de chemische bestrijding van
hinderlijke vegetatie in de praktijk toe te passsen. Daar tegenover staat, dat
het bestrijden van deze vegetatie houtteeltkundig niet achterwege kan blijven, hetgeen betekent dat de dure mechanische bestrijding (in handkracht
met behulp van gereedschappen of machinaal) zal moeten worden gevolgd.
Doet men de bestrijding in handkracht (met schoffels, hak, verzorgingssikkel e.d.) dan vindt men steeds minder mensen die deze zware arbeid willen verrichten. Doet men ze machinaal (met trekker en aanbouwwerktuigen),
dan vindt bestrijding vaak slechts daar plaats waar geen houtsoorten staan,
dus tussen de rijen, terwijl de aanplant in een onkruidril blijft staan en in
feite onvoldoende profijt heeft van de verrichte werkzaamheden (zie foto).
Wil men de chemische onkruidbestrijding in de bosbouw introduceren, dan
is dit langs de weg van de voorlichting mogelijk, doch eerst nadat de bedrijfsleiding de kennis heeft verzameld, waarop de vQorlichting geënt kan worden.
i) Vrijwel ongewijzigd weergegeven voordracht, gehouden op de plantenziektendagen
op 22 en 23 februari 1962 te Wagenïngen. Bovendien zij hier nog even verwezen naar
de aankondiging aan het slot van het maartnummer, van de te houden cursus op dc
Bosbouwpraktijkschool in de periode van 21 mei—15 juni 1962.
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Volle aandacht bij de theorie op de februari-cursus.

De bosbouw heeft in zijn 10-jarig instituut voor het bosbouwpraktijkonderwijs, de Bosbouwpraktijkschool te Arnhem van de Stichting „Bosbouw
Praktijk Onderwijs", het centrum dat deze noodzakelijke kennis kan doceren.
In dit geval in een cursus „Chemische onkruidbestrijding in de bosbouw".
De behandeling op zo'n cursus geldt het navolgende. Allereerst moet de
bosbouwer in de tamelijk gecompliceerde materie een juist inzicht verkrijgen.
Daarna moet hij begrip krijgen voor de dynamische ontwikkeling van de
chemische onkruidbestrijding. Daarbij ontstaan niet alleen wijzigingen in de
gebruiksvoorschriften, maar wordt hij ook steeds geconfronteerd met nieuwe
bestrijdingsmiddelen. De leerstof zou daarom als volgt kunnen worden ingedeeld.
1. Algemene inleiding, waarin worden behandeld de doelstelling van de
chemische onkruidbestrijding, een aantal begrippen zoals „selektiefwerkend",
„contaktwerking" en „systemische werking", alsmede een indeling van de
chemische middelen en vegetatie-typen.
2. Faktoren, die de werking van de bestrijdingsmiddelen beïnvloeden.
a. ten aanzien van de te bestrijden vegetatie
b. ten aanzien van de aanplant (houtsoorten).
Deze faktoren zijn weer onder te verdelen in:
2.1. dosering,
2.2. concentratie,
2.3. tijdstip van de behandeling,
2.4. klimatologische faktoren,
2.5. bodemfaktoren,
2.6. vitaliteit van de aanplant,
2.7. menselijke faktoren (kennis en vaardigheid).
3. Chemische bestrijdingsmiddelen voor de praktijk van de bosbouwer.
4. Spuitapparatuur.
5. Rationele werkmethoden.
6. Kostencalculaties; wat kost de bestrijding en is deze economisch verantwoord.
Dan rest nog de vraag, wie de cursus in chemische onkruidbestrijding moet
gaan volgen. Uit economische, maar ook uit praktische overwegingen is het
niet verantwoord, dat iedere bosbouwer zich de gehele leerstof van de te ge-
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Een kerstdennen-cultuur die na een machinale onkruidbestrijding met behulp van frezen
in een strook onkruid blijft staan.

ven cursus eigen maakt; deze specialistische scholing vraagt de nodige belangstelling, maar ook tijd. De eerste cursussen, die in februari 1962 door de
Bosbouwpraktijkschool werden gegeven (zie foto vorige bladzijde), hadden
een duur van 2 dagen, waarbij de leerstof werd afgestemd op: a leidinggevend
personeel en b bosarbeiders.
Het verdient aanbeveling, dat ieder bosbedrijf, dat de chemische onkruidbestrijding met eigen personeel en spuit-materiaal in praktijk wil brengen,
een bedrijfsleider en een arbeider aan de cursus laat deelnemen. Schakelt
men derden, bijvoorbeeld een loonspuitbedrijf in, dan is het toch zeker noodzakelijk, dat de bedrijfsleiding zich van de nodige theoretische kennis op de
hoogte stelt, om te kunnen beoordelen wat, wanneer en hoe moet worden
gespoten.
Wil men in de bosbouw succes hebben met chemische onkruidbestrijding,
dan moet de daad gebaseerd zijn op vakkennis, die de Bosbouwpraktijkschool
in de naaste toekomst de Nederlandse bosbouw in de vorm van cursussen
zal blijven geven.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Leden van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, denk aan de
algemene vergadering op vrijdag 25 mei 1962 met excursie naar „Schovenhorst" te Putten.

