Ingezonden Berichten.
Nouveau Délégué de Turquie au eentre international de SylvÎCftlture.
Le Gouvernement Turc a nammé Ie Directeur Général de I'administra·
tlon forestière. M. Fa h riB ü k, Délégué au Comité du Centrc inter·
national de Sylviculture.
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MAATREGELEN TEGEN DEN DENNENSCHEERDER
EN DE GROOTE DENNENSNUITTOR.
Het Staatsboschbeheer te Utrecht. de Plantenziektenkunclige Dienst te
Wageningen en de Nederlandsche Heide Maatschappij te Arnhem maken
eigenaren en beheerders van grovedennenbosschen op het volgende op·
merkzaam:
1. Nu het voorjaar in aantocht is, wordt het gewenscht ter bestrijding
van den dennenscheerder vangboomen in de dennenbosschen te leggen.
Deze moeten. evenals al het andere hout van den. groveden. vóór
15 Mei ontschorst worden. Het verdient aanbeveling de vangboomen
het laatst te ontschorsen, opdat deze ook bij een late vlucht van de
dennenscheerders zoo lang mogelijk als vangboomen: dienst kunnen
doen. Hierop zal te zijner tijd nogmaals de aandacht gevestigd worden.
2. Gedurende lhet afgeloopen. jaar heeft de groote dennensnuittor zich
op vele plaatsen in ons land abnormaal kunnen vermeerderen, zoodat
dit voorjaar vermoedelijk op een zeer groot aantal jonge kevers kan
worden gerekend. Deze kevers vreten aan den bast van jonge loten
van groveden en andere Coniferen, zooals b.v. douglasspar, waaraan
zij veel schade kunnen berokkenerl. Zij leggen hun eieren tusschen
hout en schors van de nog in den grond zittende stronken van die
boomen. die in 1940 of dezen winter zijn geveld.
Op de plaatsen. waar de Jonge dennen. douglassparren of andere
Coniferen staan in de buurt van stronken van pas gevelde boomen. ver;
dient het aanbeveling deze stronken thans zoo diep mogelijk. tot onder
het aardoppervlak. van alle schors te ontdoen. Men starnpe daarna de
aarde tegen den stronk weer aan. zoodat de aanvliegende kevers niet
gemakkelijk hun eieren op diepere wortels tusschen bast en hout af
kunnen zetten.
Wanneer ondanks deze maatregelen toch schade. wordt toegebracht.
vrage men onverwijld advies aan één van de bovengenoemde instellingen.

