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Unter bestimmten Verhältnissen ist das Vorbeugen von Unkraut in Forstkulturen auf unkrautfreien Kulturflächen mit Simazin möglich. Diese Verhä/tnisse sind untersucht und besprochen.
Inleiding
Bij de aanleg van een boscultuur op schone grond doet zich de mogelijkheid voor om met behulp van simazin onkruidgroei gedurende het eerste
cultuurjaar te voorkomen of althans in ontwikkeling te remmen (1, 3). Daartoe wordt het onkruidvrije terrein bespoten met 3 tot 5 kg simazin (50%
actieve stof) per ha, in de periode tussen half februari en half april. Een
bepaalde wachttijd tussen spuiten en planten behoeft niet in acht te worden
genomen, al verdient het aanbeveling eerst te planten en daarna te spuiten.
Uit proeven is evenwel gebleken dat naaldhout, wanneer klemplanting wordt
toegepast, zonder gevaar voor beschadiging na het spuiten kan worden
geplant (2). Aangezien zich in de bosbouw omstandigheden kunnen voordoen, waarbij de werking van simazin wordt beinvloed - bijvoorbeeld
aanwezigheid van ruwe humus - is in samenwerking met houtvesters en
consulenten van het Staatsbosbeheer het opgestelde voorschrift voor het
bovenomschreven gebruik van simazin landelijk getoetst. Over dit onderzoek
volgt hieronder een samenvattend verslag.
Onderzoek
De in 1961 genomen landelijke proeven omvatten één controle, en bespuitingen met 2Vz, 5 en 7Vl kg simazin, opgelost in 500 I water per ha,
uitgevoerd in veldjes van 1 are per behandeling. Alle proefvelden waren op
het tijdstip van de bespuiting - gelegen tussen 15 februari en 1 mei - vrij
van onkruid. Het behandelingsresultaat is beoordeeld naar de onkruidbedekking uitgedrukt in % van de oppervlakte in juni en augustus 1961, waarbij
tevens de reactie van het houtgewas is opgenomen. Van alle proefvelden is
het bodemtype beschreven en een grondmonster onderzocht. Een volledig gedocumenteerd verslag zal te zijner tijd worden uitgebracht.
Resultaten
De proefvelden zijn in hoofdzaak gelegen op volledig bewerkte humuspodsol en en te bebossen marginale landbouwgronden. Eén proefveld ligt
op een humusijzerpodsol.
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De resultaten van de behandeling op de humuspodsolen zijn als het gemiddelde uit aUe proefvelden op dat bodemtype weergegeven in tabel 1.
Hierin is onderscheid gemaakt naar de bedekking met grassen, niet houtige
dicotyle onkruiden en de volledige vegetatie, gesplitst naar opname 1 in
juni en opname 2 in augustus.
Tabel I

onbehandeld
2Yz kg simazin/ha
5
kg simazin/ha

7Yz kg simazin/ha

grassen

dicotylen

volledige vegetatie

opname 1 opname 2

opname 1 opname 2

opname 1 opname 2

13%
5%
J%
4%

5%
2%
2%
J%

24%

12%
10%
8%

11%
8%
S%

6%

20%
8%
5%
7%

42%
24%
18%
18%

Uit deze tabel blijkt dat de onkruidgroei, door simazin op voUedig bewerkte humuspodsolen, kan worden geremd in het eerste cultuurjaar en dat
een dosering van 5 kg per ha ruim voldoende is; waarschijnlijk kan deze
op niet al te sterk humeuze gronden lager liggen, en wel op 4 kg per ha.
Ook blijkt dat in augustus de hergroei is toegenomen. Waarnemingen in het
veld wijzen erop dat deze hergroei in het jaar 1961 ongeveer in juli begint.
Gedurende de maanden april tot en met juni was het bestrijdingseffect het
grootst.
Er zijn echter uitzonderingen. Deze komen vooral voor op de onbewerkte
en de oppervlakkig of gedeeltelijk bewerkte humuspodsolen. In die gevallen
is meestal ruwe humus in of op de bovengrond aanwezig die onmiddellijk
simazin inactiveert, zoals ook elders reeds is vastgesteld (2). Het kan voorkomen dat op zulke gronden geen vegetatie aanwezig is en dat die zich ook
niet in het eerste cultuurjaar in belangrijke mate ontwikkelt of dat een vegetatie door oppervlakkige bewerking is vernietigd, waarvan veel zaden in de
bovengrond voorkomen. Uit dit laatste zal een verwildering - meestal bestaande uit pijpestrootje of bochtige smele - optreden die niet door simazin
is te remmen.

.

Enkele voorbeelden hiervan zijn in tabel 2 opgenomen. Het opnametijdstip is augustus 1961.
Tabel 2
Beschrijving proefvelden

1. gefraisd en begroeid met

wiIgeroosje, zuring, boch·
tige smele en pijpestrootjc
2. geen bewerking cn voorheen geen begroeiing

"bedekking van volledige vegetatie in

% opp.

o kg

2)12 kg

5 kg

sim.lha

sim./ha

sim.lha

7)12 kg
sim.lha

98%

99%

77%

98%

4%

J%

2%

2%

In beide gevaUen heeft bespuiting met simazin geen zin. Alleen op humuspodsolen waar volledige diepe grondbewerking is toegepast en de ruwe
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humus is ondergewerkt kan goed resultaat worden bereikt. Goed bestreden
worden, althans bij een uitvoering van een besputing vóór begin april:
Agrostis stolonifera
Poa annua
Agrostis tenuis
Festuca ovina
Agrostis canina
Epilobium angustifolium
Apera spica-venti
(zaailingen)
Holeus lanatus
Stellaria media
slecht bestreden worden:
Molinia coerulea
Calluna vulgaris
Deschampsia f1exuosa
Epilobium angustifolium
Corynephores canescens
(wortelopslag)
Het resultaat van de bestrijding van Rhumex acetoselIa is wisselvallig.
De in de proefvelden aangeplante houtsoorten - douglas, fijnspar, groveden, Corsicaanse den - vertonen in geen enkel geval schade. Op verschillende plaatsen daarentegen kan wel een positieve kleurreactie worden
waargenomen.
Hoewel slechts over één proefveld op een humusijzerpodsol wordt beschikt - de bestrijdingsresultaten komen overeen met die uit tabel 1 mag worden verondersteld dat de resultaten gelijk zullen zijn aan die van
de behandelingen op humuspodsolen. Op dit bodemtype zal echter over het
algemeen een volledige grondbewerking om bodemkundige redenen niet
worden toegepast.
De resultaten, die verkregen zijn in de proefvelden gelegen op voormalige
landbouwgronden, zijn samengevat in tabel 3. Ook hier is alleen onderscheid
gemaakt in de bedekking van de veldjes in % van de oppervlakte met grassen, niet houtige tweezaadlobbigen en totale vegetatie.
Tabel 3

0
2Y, kg sim./ha
5 kg sim.lha
7Y, kg sim./ ha

grassen

dicotylen

opname 1 opname 2

opname 1 opname 2

30%
16%

48%
29%

20%
10%

11%

20%

4%

5%

9%

3%

37%

27%
17%
11%

volledige vegetatie
opname 1 opname

51%
26%
15%
8%

2

88%
57%
37%
20%

Een duidelijke remming van de onkruidgroei door simazin is te constateren, vooral tot aan het tijdstip van de eerste opname, dat is in juni 1961.
Daarna treedt, evenals bij de andere reeks proefvelden, vooral eind juli een
opleving van de onkruidgroei op, hetgeen gezien de weersomstandigheden
van het jaar 1961 geen verwondering behoeft te wekken. Een dosering van
5 kg per ha is op deze groeiplaatsen zeker noodzakelijk om een redelijke
onkruidbestrijding te verwezenlijken.
Eveneens 'is er een aantal uitzonderingen waarvan het bestrijdingsresultaat te wensen overlaat. Dit is het geval waar voor het spuiten de grond is
gefraisd, ten einde een vegetatie, bestaande uit kweek, fioringras e.a., te
doden. Onder deze omstandigheden is het effect van de simazinbehandeling
duidelijk minder dan in de proefvelden waar de grond door volledig ploegen
of spitten is voorbereid.
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In tabel 4 zijn de resultaten - opname in augustus 1961 van enkele proefvelden op van te voren gefraisde gronden.

samengevat

Tabel 4
beschrijving proefvelden

gefraisd en voordien begroeid
met fioringras, zachte witbol,
kweek .

bedekking van volledige vegetatie in % opp.
Okg
sim./ha

2)1 kg
sim./ha

5 kg
sim./ha

7)1 kg
sim./ha

82%

86%

75%

49%

Hoewel er enig effect van simazin is te constateren, is het bestrijdingsresultaat, ook bij 7% kg per ha, onvoldoende. In de reeks proefvelden op
voormalige landbouwgronden worden, behalve dezelfde soorten als in de
proefvelden op de humuspodsolen, ook goed bestreden:
SperguIa arvensis
Plantago major
Erigeron canadensis
Niet goed bestreden worden:
Ranunculus spec.
Achillea millefolium
Taraxacum officinale
Cirsium arvense
Senecio vulgaris
Polygonum persicaria
Polygonum convolvulus
terwijl alleen bij een vroege toepassing goed worden bestreden
Holcus mollis
Agropyron repens
De in de proefvelden aangeplante houtsoorten zijn douglas, fijnspar, lariks, Abies grandis, Corsicaanse den en verschillende loofhoutsoorten. De
naaldhoutsoorten hebben geen schade geleden; in tegendeel in verschillende
gevallen was reeds een duidelijk positief effect te constateren. Bij de loofhoutsoorten vertoonden vlier, els, es en populier schade bij doseringen van
5 en 7Yz kg. Eik en beuk vertoonden geen schade.

Voorschrift
Bij aanplant van een boscultuur op schone grond kan met behulp van
simazin bodemverwildering in het eerste cultuurjaar worden voorkomen of
geremd. Hierbij worden de volgende voorwaarden gesteld:
1. De te spuiten hoeveelheid simazin bedraagt 4 à 5 kg per ha, waarbij een
gelijkmatige verdeling over het terrein noodzakelijk is. In verband hiermee is een behoorlijke hoeveelheid spuitvloeistof aan te bevelen.
2. Het tijdstip van behandeling moet gelegen zijn tussen half februari en
half april. Indien een verwildering wordt verwacht van kweekgras, fioringras e.d. moet vroeg worden gespoten.
3. De grond moet voor de bespuiting onkruidvrij zijn gemaakt door een
volledige grondbewerking. Fraisen kan - vooral wanneer veel wortelonkruiden voorkomen - niet worden toegepast, aangezien hierdoor het
bestrijdingsresultaat ongunstig wordt beinvloed.
Er mag in de bovengrond of erop geen ruwe humus voorkomen, daar
deze de werking van simazin te niet doet. Op deze gronden geen simazin
gebruiken.
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5. Zo mogelijk wordt gespoten na het planten, waarbij geen wachttijd in
acht behoeft te worden genomen. Alleen naaldhont kan door middel van
klemplanting ook na het spuiten worden geplant.
6. Bij loofhout mogen, gezien de grotere gevoeligheid voor simazin, geen
hogere doseringen dan 4 kg worden toegepast, ten einde risico's voor
beschadiging te vermijden. Op humusarme gronden en bij gebruik van
klein plantsoen is een dosering van 2 kg als maximaal toelaatbaar te
beschouwen.
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OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1960
VAN HET BOSBOUWPROEFSTATION
(Korte Mededeling 48).
Op blz. 7 sub. 13 staat vermeld: "Het feit dat een hoger kaligehalte van het blad
sepaard gaat met een sterkere aantasting van populier door roest werd in verscheidene
proefvelden bevestigd." Dit moet zijn: "Het feit dat een lager kaligehalte van het blad
gepaard gaat ... ..
Zij die deze Korte Mededeling hebben ontvangen van het Bosbouwproefstation worden verzocht de vermelde wijziging aan te brengen.
KOPERGEBREK BIJ POPULIER
(Copper deficiellcy with pop/ar)
door H. A. van der Meidcn
In het desbetreffcnde artikel in dit tijdschrift 34 (1) 1962 (33) moet in tabel 3 achter
"Kopergehalte van het blad" in plaats van (% van droge stoO worden gelezen .,(mg/kg
droge stoO"; please wi/l yOli change in fhe article melltioned here, published in this
review 34 (1) 1962 (33) in table 3 after "Gopper content of /eaves" (% 0/ dry matter)
in (mg/kg dry matler).

