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SUMMARY

The workillg group Weed Control TNO, subgroup forestry alld roadside
plantations. organized a meeting Oll problems of weeds and weed control in
fores!ry and nature conservancy. Communications are given about available
herbicides alld their effects, evaluations of possibilities of weed con trol in
plantations of cOllifers alld hardwoods and about training and practice of
weed control.

Op 21 februari 1968 organiseerde de Subgroep Bosbouw en Wegbeplantingen van de Werkgroep Onkruidbestrijding TNO een "Onkruiddag" waarop
door een viertal leden van deze subgroep in enkele voordrachten een overzicht
werd gegeven van de stand van zaken van het onkruidprobleem in bosbouw,
landschapsbouw en recreatiebeplantingen. Van deze "Onkruiddag", waaraan
ruim 220 personen deelnamen, zijn de gehouden voordrachten hierbij in
eJCtenso opgenomen, evenals de inleiding en samenvatting van het besprokene
door de voorzitter van de subgroep.
Inleiding
Na de tweede wereldoorlog werd ook in ons land de methode van de chemische onkruidbestrijding geïntroduceerd. Teneinde het onderzoek op dat
gebied, dat aan verschillende instellingen op gang kwam te coördineren en te
bevorderen werd voor dit doel de Werkgroep Onkruidbestrijding TNO opgericht. Naast deze taak heeft de werkgroep tevens een functie als orgaan van
overleg over onkruidproblemen in ons land. Door de snelle ontwikkeling van
het onkruidbestrijdingsonderzoek werd het al spoedig noodzakelijk voor een
doelmatige uitvoering van de taak van de werkgroep een viertal subgroepen
in te stellen: Akker- en Weidebouw, Tuinbouw, Bosbouw en Wegbeplantingen,
alsmede Watergangen.
De Subgroep Bosbouw en Wegbeplantingen, die in 1961 met de werkzaamheden begon, is het orgaan van overleg over onkruiden in bosbouw, wegbeplantingen, recreatieterreinen en natuurgebieden. Alle onderzoek op het gebied
van onkruidbestrijding wordt in en door deze subgroep gecoördineerd. Het
onderzoek, de scholing en de praktijk zijn vertegenwoordigd. Voor het onderzoek bebben zitting: het Bosbouwproefstation, het Instituut voor Biologisch
en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen, de Plantenziektekundige
Dienst en het Proefstation voor de Boomkwekerij. Voor de scholing: de Bosbouwpraktijkschool. Voor de praktijk: het Staatsbosbeheer, de Koninklijke
Nederlandsche Heidemaatschappij, de Rijksdienst VOOr de IJselmeerpolders
en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
In de tijd van haar bestaan heeft de subgroep activiteiten ontwikkeld die
als volgt zijn in te delen:
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I. keuringsonderzoek in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet. Dit werk
wordt geheel door de Plantenziektekundige Dienst verricht.
2. onderzoek van onkruidbestrijdingsmethoden in beplantingen en boom·
kwekerijen. Dit onderzoek beperkt zich niet alleen tot de chemische methoden.
maar ook de mechanische methoden worden daarbij betrokken. Aan de techniek van de uitvoering wordt veel aandacht besteed.
Een bijzonder onderdeel vormt het onderzoek van het fenomeen wortelconcurrentie en de vegetatieontwikkeling na onkruidbestrijding.
3. introductie van de ontwikkelde methoden in de praktijk door publikaties.
lezingen. demonstraties en cursussen. Door dit laatste wordt in het bijzonder
door de Bosbouwpraktijkschool zorg gedragen. Een goede begeleiding bij de
introductie in de praktijk is van wezenlijk belang. Het werken met chemische
bestrijdingsmiddelen is gecompliceerd en eist bij toepassing en controle kennis
van zaken en deskundigheid.
De resultaten van deze activiteiten worden openbaar gemaakt in de publikatieorganen van Bosbouwproefstation. Plantenziektekundige Dienst. Proefstation voor de Boomkwekerij en Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.
De tot nu toe verschenen publikaties zijn in het literatuuroverzicht opgenomen.

