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Zusammenfassung: Die BekämpIung von Gräser in Waldkulturen mit Dalapon. Die
Untcrsuchungen. die geführt hahco zu ciner Methode der chemischen Bekämpfung von
Vergräsung der WaldkuIturen mit Dalapon, werden zusammenfasscnd erörtert uod eine
Vorschrift wird gegeben.

Summarg: Chemical contralof grasses in forest plantations with dalapon. Thc research
concerning thc con trol of grasses in forest plantatlons wUh datapon is swnmarized.
A direction for use is given.

Mededelingen van de Koninklijke
Nederlandse Bosbouw Vereniging
PERSONALIA
De directeur-generaal van de Landbouw ~an het Ministerie van Land..
bouwen Visserij gaat ons iets te vroegtijdig verlaten. Het is te betreuren,
dat ir. A. W. van de Plassche wegens minder goede gezondheid heeft
gemeend te moeten besluiten zijn ontslag aan te vragen per I mei 1961,
inplaats van per 1 oktober. Wij bosbouwers ver·liezen in hem een persoon,
die zich als tuinbouwer veel moeite heeft gegeven ook de bosbouwer en
zijn belangen te begrijpen. Hij schetste eens bij een jubileum van een van
onze leden, naast zijn prettige samenwerking met de betrokken persoon,
ook de aanvankelijke moeilijkheden die hij als tuinbouwer had ten aanzien
van 'de bosbouw en uitte daawij zijn voldoening, dat de bosbouw in de
loop der jaren en vooral na de laatste wereldoorlog, algemene erkenning
had verworven als een der takken van produktieve cultuur, een inzicht
waaraan voorheen nog wel iets had ontbroken. In tal van functies ,hadden
de bosbouwers een begrijpend contact met de scheidende directeur-generaal en wij roepen -hem dan ook een hartelijk vaarwel toe!
In ,de plaats van de aftredende functionaris werd benoemd ir. J. W.
Wellen, thans directeur-secretaris van de Noordbrabantse Christelijke
Boerenbond, de N.CB., te Tilburg. In 1920 te Neerbosch geboren, volgde
hij te Wageningen de studierichting Akker- en Weidebouw en was sedert
zijn afstuderen steeds aan de N.C.B. vewonden. Hij interesseerde zich
naast zijn gewone werk voor het internationaal contact, in het bijzonder

op het gebied van de landbouw-voorlichting en de emigratie en ondernam
daarvoor nogal wat reizen naar de V.S. en Canada, Brazilië en Chili.
De bosbouw is hem derhalve waarschijnlijk wel geheel vreemd. Wij kunnen daarom alleen maar wensen, dat hij een evengoed aanpassingsver-

