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De houtvester in de houtvesterij "Haarlem" bood vervolgens namens het personeel van het Staatsboschbeheer en
namens de ambtenaren van de 6e afd. van de Directie van
den Landbouw een geschenk aàn, daarbij den wensch uitsprekende, dat de V r ie s nog vele jaren van de zoozeer
verdiende rust zou mogen genieten.
GERBRANDA.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Hande1sblad. 16 Febr. '37.

SCHADELIJKE BOSCHINSECTEN.
Sterke vermeerdering waar tc

ncm~n.

In het Maandblad der Ned. Boschbouwvcreeniging is door E. D. va II
Dis s e 1. directeur van het Staatsboschbeheer. een uitvoerig verslag
uitgebracht over het Tweede Internationale Boschbouwcongres te Boeda~
pest, gehouden in het najaar van 1936.
Wij hebben indertijd reeds beschouwingen aan dit congres gewijd i
aan één punt is toen echter geen aandacht geschonken, wat dit toch wel
verdient. n.1. wat behandeld werd over de bestudeering van de sterke
vermeerdering van schadelijke boschinsecten. Wij geven belanghebbenden
in overweging te lezen. wat daarover in het stuk is vermeld. Wij stippen
er uit aan. dat o.m. de inrichting van verplaatsbare boschlaboratoria
wordt aanbevolen. waarin men "an Ort und Stell~" de oorzaak van
het onstaan en de ontwikkeling der gradatie (schadelijke vermeerdering)
en van de factoren. die de crisis tengevolge hebben. kan bestudeeren. Om
een kwaad toch doeltreffend te kunnen bestrijden. moet men het eerst
nauwkeurig kennen.
Nu vele onzer dennenbosschen in Gelderland en Utrecht het vorige
jaar door de gevreesde Dennenbladwesp werden geteisterd en jaar in
Jaar uit vooral in het Zuiden des lands. maar ook elders. zooals in de
dUingebieden eikenboomen. meidoorns en ook vruchtboomen ernstig door
de rupsen van den bastaardsatijnvlinder wordenl gehavend. vragen wij
ons af. of het geen overweging verdient. dat lichamen als de Planten~
ziektekundige dienst. het Staatsboschbeheer en de Ned. Heidemaatschappij
de koppen bijeensteken' en de te dezer zake op het congres ontwikkelde
denkbeelden onder de oogen zien .
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