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Summary.
Propagation-experiments with two strains of black locust (no 4022
and 4138) are described. It is recommended to propagate by root-cuttings, wich can be laid out in the nursery .. If sufHeient material can be
obtained, the cuttings should not be thinner than 5 mm; though it is
possible to propagate with cuttings on to 2 mmo Different trealments
with cutting-wax appeared not to be favourable. ?Iaeing the cuttings
upright gives better results than plaeing them horizontally.
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In een jonge douglasbeplanting van midden Augustus 1950 werd
door konijnen grote schade aangericht. Elke ochtend waren de op de
voorafgaande dag geplante exemplaren geheel of ten dele geschild en
aangevreten. Teneinde de hoge kosten en de ontsierende werking van
een afrastering te ·vermijden, werd besloten rondom de jonge aanplant
. een rand stro ter breedte van ongeveer 30 cm aan de brengen en hierop
. carbolineum te sprenkelen.
Het resultaat was verrassend! Geen enkel konijn heeft zich sedertdien
binnen de "stro-zöne" gewaagd en geen enkele douglas is meer beschadigd. De behandeling is slechts éénmaal toegepast, doch ondanks sneeuw
en regen heeft de rand stro met carbolineum zijn reuk behouden, zodat hij
tot op heden (Mei 1951) aan zijn doel beantwoordt. Ook dit voorjaar
werd bij alle cultures, waar schade werd gevreesd, carbolineum gebruikt.
Iii de meeste gevallen werd het eenvoudigweg op een heiderandje langs
.
de beplanting gesprenkeld. Het succes was steeds volkomen;
Het is natuurlijk van groot belang om een merk carbolineum te· gebruiken, dat niet door de zon kan worden uitgetrokkèn of door de regen
u.itgewassen. Deze betere carbolineum is per vat van 200 liter ongeveer
f 7.50 hoger in prijs dan andere, maar dit mag voor het gestelde doel
geen bezwaar zijn. Het heeft thans weinig zin de kostprijsverhouding
tussen afrasteren en carbolineumgebruik weer te geven; de hoge kosten
voor draad, arbeidsloon zijn iedereen voldoende bekend. De beste carbolineum kost. thans 35 cent per liter; het overige kan ·het minst vak- •
kundige persone~lslid alleen doen. En wanneer de ervaringen elders
overeenkomen met de onze, zullen vele bosbezitters en beheerders voortaan een grote ergernis minder hebben.

