415
Deze brief spreekt voor zichzelf en bewijst nogmaals dat Megastigmus
spermotrophus een gevaarlijke zaadvernieler van het douglaszaad is. Ik moge
hier echter bijvoegen dat juist in jaren dat de douglas weinig kegels draagt
de zaden van die kegels in verhouding veel sterker aangetast zijn door het
bewuste sluipwespje dan in jaren dat er een grote dracht aan kegels bij de
douglas plaatsvindt. In 1959, bekend als een zeer goed coniferen-zaadjaar,
kwam genoemde zaadvernieler procentsgewijze heel weinig voor, maar in
1960, een jaar dat er weinig douglaskegels waren, verhoudingsgewijs veel
meer.

Dit in ogenschouw nemende, acht ik het van belang dat door de een of
ander het Megastigmus-vraagstuk weer eens wordt opgevat. Er zijn namelijk
tal van vragen die m.i. nog niet zijn opgelost:
1. Wat zijn de resultaten van de ontsmetting met zwavelkoolstof, aan het
begin van dit artikel vermeld?
2. Zijn er ontsmettingsstoffen bekend die minder brandgevaarlijk zijn dan
zwavelkoolstof en dezelfde uitwerking hebben?
3. Is het juist dat de zaden waarin een larve van een Megastigmus-soort
voorkomt lichter zijn dan die, welke niet aangetast zijn? Zo ja, dan zouden de aangetaste zaden met de moderne reinigingsmachines gemakke·
.
lijk gescheiden kunnen worden van de goede zaden.
4. Zijn er wellicht meer soorten parasieten bekend van Megastigmus spec.?
Dit zon belangrijk zijn, daar een natuurlijke bestrijding van de Chalcidide-soorten veel effectiever is dan de bestrijding in het geoogste zaad
(m.i. wordt slechts een klein percentage van de aanwezige kegëls in een
bepaald gebied geoogst: de rest blijft aan de bomen zitten).
Voor suggesties, op- of aanmerkingen houd ik mij gaarne aanbevolen.
"Schovenhorst" Putten (G.), juli 1962.
OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN
SEIZOEN 1962/1963
De voorspelling van een geringe oogst van groveden in het oogstverwachtingsbericht van het vorige-seizoen. zal helaas uitkomen voor het seizoen 1962/1963. Heeft
het vorige seizoen nog een vrij goede oogst aan 2-jarige kegels opgeleverd, waarvan
door verscheidene boseigenaren een dankbaar gebruik is gemaakt, voor dit seIzoen
zal alleen van een beneden middelmatige oogst sprake zijn (en dit geldt ook voor
West-Duitsland), zodat grotendeels op oude voorraad geteerd zal moeten worden. De
verwachtingen voor 1963/1964 zjjn al niet beter, zodat weer op een beneden middelmatige oogst gerekend zal moeten worden.
Ten aanzien van de Oostenrijkse den en de Corsicaanse den is de situatie niet anders: ook hier een onbetekenende oogst voor het seizoen 1962/1963 en het daarop
volgende.
De overige naaldhoutsoorten: Japanse lariks, !ünspar en dOllglas laten ook dit seizQen
weer volledig verstek gaan. Invoer zal noodzakelijk zijn en het blijft daarbij zaak
vooral te leUen op de herkomst van het zaad.
Van het loofhout geeft de beuk, evenals verleden jaar ecn misoogst; ook van de
Amerikaanse eik valt weinig te verwachten. Ten aanzien van de inlandse eik is de
verwachting weliswaar icts gunstiger, maar als gevolg van het koude weer in het voorjaar en de zomer, zijn de eikels klein gebleven, en zal de oogst toch wel beneden
middelmatig blijven.
Van de berk en de elzen valt ook dit jaar niet meer te melden dan een middelmatige oogst. die het slechtst is bij de witte els, iets minder slecht bij de berk en ten
slotte middelmatig bij de zwarte els; overigens wisselen hier de vooruitzichten plaatselijk zeer sterk.
Mededeling van het Staatsbosbeheer.

