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chen met vlierblad schijnr een effektieve bestrijdingsmerhode re

zijn.

Dit

blad bevat namelijk een glucoside dat bij vertering
ontleedt waarbij blauwzuur vrijkomt. Dir blauwzuur doodt de
jonge rupsjes, zodat zij zich niet meer kunnen inboren. In jonge
beplantingen moer men de aangeraste bomen verwijderen.

De qua uitedijk sterk op de horzelvlinder gelijkende popzlierglanlind.er (Paranthrene tabaniformis Rorr.) veroorzaakte op
een kwekerij te'S(/enum een ernsrige aantasting. Dit insekt kan
alleen via verwondingen, zoals snoeiwonden, een boom binnendringen. De grootste schade echrer veroorzaakt de glasvlinder in
kwekerijen waar jonge boompjes op de grens van stekhout en
jonge scheur worden geïnfekteerd. De larven vreten meestal opwaarts verlopende gangen die afhankelijk van de hardheid van

het hout ror 30 cm lang kunnen worden. Hierdoor worden de
boompjes windgevoelig en kunnen afbreken. Bestrijding van dit
insekt in de kwekerij is noodzakelijk, anders verplaatst men de
aantasting naar de aanplant. Heefr de infektiehaard zich eenmaal tot de aanplant uitgebreid, dan zal een goede boomverzorging de schade beperkt kunnen houden. Men dient snoeiwonden
en andere beschadigingen te behandelen met een wondafdekmiddel. Bij voorkeur moer men de snoei uitstellen tot in augustus, zodat de in juni vliegende vlinders geen kans krijgen om
hun eitjes af te zetten.

Op verschillende plaatsen in de Flevopolders, zoals de Hollandse

Hout, Visvijver-, Reve- en Bremerbergerbos, alsmede in Brabant
tussen Gemonde en Sr Michielsgestel waren populieren massaal
bezet met scbimmelluis (Phloeomyzus passeriniisign.). Het was
opvallend dat deze luis een uirgesproken voorkeur vertoonde
voor de kloon 'Dorskamp'. Er vlak naasr staande andere klonen
zoals 'Robusta' en 'Oxford' waren geheel vrij van aantasring.
Van dit insekt is nog erg weinig bekend. Zo weet men niet oÍ
men te doen heeft mer een primaire beschadiger of een zwakte-

patasiet. Of er een samenhang bestaat tussen her voorkomen van
deze luis en het optreden van bastscheuren van 'Dorskamp'populieren is nog onduidelijk. De luis verspreidr zich in het
najaar en heeft een voorkeur voor plaatsen met een hoge luchtvochtigheid en een góede waterhuishouding. De schimmelluis
kan ook op wilg voorkomen.

Tot de jaarlijks terugkerende beschadigers behoorden op populier de satijnvlinder (Leucoma salicis L.), de populiermineermot
(Paraleucoptera sinuella Rtti.), de kleine wintervlinder (Operophtera brumata L.) en op wilg de spinselmot (Yponomeuta
rorrella Hb.). Zowel op populier als op wilg veroorzaakte de
wilgehourups (Cossus cossus L.) schade. Voor nadere informatie omrrent de bestrijding van dit insekt kan ik volstaan met
te verwijzen naar Populier L98O, L7 (2) p.36.

De Stichling Bos en Hout opgericht (Persbericht, Wageningen, 9 april 19g1)

In

Wageningen is de Stichring Bos en Hout opgericht, een instelling die zich er voor gaat inzetten dat ook in de toekomst
voldoende hout en hourprodukten in ons land beschikbaar zijn
en dat het beheer van ons bos mede daarop wordt afgestemd.
De Stichting wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Landbouw en Visserij en
het bedrijfsleven dat zowel industrie en handel als bosbouw
omvat.

Voorzitter van de Stichting Bos en Hour is de heer Van der
Harten, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Tot
direkteur is benoemd ir. H. A. van der Meiden, die voorheen de
leiding had van de Stichting Industrie-Hout. In het bestuur zijn
bosbouw, papierindustrie, houtverwerkende industrie en houthandel vertegenwoordigd. De Nederlandse papierindustrie
bracht haar Stichting Industrie-Hout, die al sinds 1965 pleit
voor meer aandacht voor de houtproduktig in de nieuwe Stich-

ting in.
De Stichting Bos en Hout wil dat in ons land een beleid wordt
gevoerd dat maximaal rekening houdt met het grote belang van
de grondstof hout en van het bos als producent daarvan. De
Stichting wijst er op dat veel te vÍeinig wordt onderkend dat het

hout in de wereld schaarser wordt terwijl de behoefte blijft toenemen. Dat laatste komt niet alleen doordat het houtverbruik
in de ontwikkelingslanden, nauw gekoppeld aan de levensstandaard, enorm zal stijgen maar ook doordat hout als energie-bron
verder aan betekenis zal winnen. Gezien deze situatie, die regionaal houtoverschotten al in tekorten heeft doen omslaan, acht
de Stichting Bos en Hout het urgent dat importgebieden als
'$7est-Europa
en juist ook een bosarm land als Nederland zich
inzetren om hun eigen houtproduktie-mogelijkheden tot her
uiterste te ontwikkelen. De Stichtin g zal zich op velerlei wijzen
daarvoor inzetten, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het
bos ook andere functies ten behoeve van onze samenleving moet
kunnen vervullen.

Tot de taken van de Stichting Bos en Hout behoren ook bestudering van de onrwikkelingen op de internationale markt van
hout en houtprodukten en het geven van voorlichting daarover.
Immers, in Nederland wordt voor meer dan vier miljard gulden
aan hout en houtprodukten ingevoerd en een nauwlettend volgen van het internationale marktgebeuren is noodzakelijk om
onze behoefte aan deze grondstoffen te kunnen blijven dekken.

