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1.

Inleiding

De auteur neemt door zijn publikatie deel aan de informatiestroom. Een taak van
documentatie-instellingen is deze stroom te kanaliseren. Zij doen dit door publikat
in documentatiesystemen onder te brengen zodat er contact kan worden gelegd tussen
degene die informatie nodig heeft en de publikaties die deze informatie bevatten.
Met het toenemen van de informatiestroom werd dit werk van de documentatiediensten
steeds belangrijker. De verspreiding van de informatie door publikatie is in het
algemeen ook het doel van de auteur. Toch verschijnen er publikaties in zo'n vorm
dat verspreiding via documentatiediensten onmogelijk is of foutief gebeurt.
Veel auteurs zijn voor wat de vorm van hun publikatie betreft afhankelijk van de
"richtlijnen voor auteurs" van de uitgeverijen en de primaire tijdschriften die hun
artikel of boek publiceren. Er is nu overleg tussen documentatiediensten en
uitgevers van primaire tijdschriften gaande, maar dit is nog niet overal even ver
gevorderd.
In deze les worden een aantal "richtlijnen voor auteurs" gegeven, gezien vanuit
het oogpunt van de documentatiediensten. In hoeverre de auteur deze kan opvolgen
zal dus afhangen van zijn uitgever.
Wat gebeurt er met een publikatie?
Om een juist beeld te hebben van de invloed van de auteur op de verspreiding van
zijn publikatie wordt eerst vermeld waar zijn publikatie terechtkomt en wat
ermee gebeurt.
Iedere uitgever heeft zijn eigen verzendlijst en advertentiekanalen. De publikatie
komt meestal bij vele bibliotheken en de vaak daarbij behorende documentatie
diensten terecht. Bibliotheken bergen de publikaties op en maken ze veelal toe
gankelijk door het opbouwen van een eigen catalogus. Deze is soms gebaseerd op de
"Universele Decimale Classificatie (UDC)". Ook de LH klasseert de ingekomen boeken
volgens de UDC. Sommige bibliotheken klasseren ook de artikelen in primaire
tijdschriften. Dit doet de LH niet.
Veel bibliotheek- en documentatiediensten hebben echter een eigen classificatie- of
trefwoordensysteem. Terwijl de bibliotheek zich beperkt tot het toegankelijk
maken van het eigen bezit, is de taak van een documentatiedienst ruimer, namelijk
het verspreiden van informatie uit de hele wereldliteratuur op een bepaald gebied,
onafhankelijk van het feit of deze informatie zich al of niet in een bepaalde
bibliotheek bevindt. Bibliotheken verspreiden informatie over hun bezit door
aanwinstenlijsten, attenderingsbulletins of soms door lopende bibliografieën
(bibliografische tijdschriften) uit te geven. Het uitgeven van bibliografische
tijdschriften gebeurt echter meestal door documentatiediensten, al of niet
verbonden met een bepaalde bibliotheek.
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Bibliografische tijdschriften kunnen bevatten:
1. uitsluitend titelbeschrijvingen (zoals "Agrindex")
2. titelbeschrijvingen eventueel aangevuld met enkele termen (descriptoren)
(zoals/'Biblography of Agriculture'')
3. titelbeschrijvingen met referaten (zoals alle referaattijdschriften van de
"Commonwealth Agricultural Bureaux"; zie bijlage 1)
4. titelbeschrijvingen met lijsten van aangehaalde literatuur ("Science Citation
Index" (SCI)).
Bij het samenstellen van deze bibliografische tijdschriften worden de gegevens
vaak eerst op een band gezet. Zo'n "file" of "data-base" kan ook direct gebruikt
worden voor attendering of voor het retrospectief opsporen van publikaties.
Deze banden staan dus vaak in directe

relatie met gedrukte bibliografische tijd

schriften, bijvoorbeeld CAIN-Bibliography

of Agriculture, Biosis-Biological

Abstracts, Chemcon-Chemical Abstracts (zie bijlage 2). De CAIN-band bevat meer
publikaties uit de National Agricultural Library, Washington (NAL) dan het
gedrukte tijdschrift, maar in het algemeen heeft een band dezelfde inhoud als de
gedrukte versie.
Kopieën van deze banden worden vaak aangeschaft door computer-retrieval-systemen,
zoals Lockheed, SDC (System Development Corporation) en ESA-SDS (European Space
Agences-Space Documentation Service).
Deze "data-base-beheerders" kunnen de gegevens op de banden op diverse wijze rang
schikken (inverted files). De omwerking van de gegevens kan per systeem ver
schillen, zodat ook de zoekmethode per systeem verschilt. Deze systemen bezitten
niet de originele publikaties en kunnen dus ook geen aanvulling geven op de
gegevens zoals ze op de band staan.

Hoogstens kunnen ze de informatie op de

oorspronkelijke band verminderen. Bibliografische tijdschriften en banden behoren
tot de belangrijkste bronnen van informatieverspreiding. Het samenstellen van
bibliografische tijdschriften en het gebruik van deze banden vindt meestal in
documentatie-instellingen plaats.
Wat is de invloed van de auteur op de verspreiding van een publikatie?
st:

De vorm waarin u publiceert (zoals tijdschriftartikel of instituutsrapport)
bepaalt via de verzendlijst de plaats waar uw publikatie terechtkomt.
U kunt nakijken in "Serials currently received by the National Agricultural Library
1974" (US Department of Agriculture, National Agricultural Library, Beltsville,
Maryland, 1974; 1215 biz.), of uw artikel terechtkomt in de NAL, en dus opgenomen
kan worden in de "Biblography of Agriculture" of op de CAIN-band.
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U kunt dit eveneens controleren bij andere bibliografische tijdschriften via
hun tijdschriftenlijsten.
In "Landbouwdocumentatie" komen vooral publikaties van de bibliotheek van het
Ministerie van Landbouw en Visserij in Den Haag en in "Agrindex" verschijnen in
Nederland uitgegeven publikaties voornamelijk voor zover aanwezig in de LHbibliotheek.
Het _klass_ere_n
Het opbergen en weer toegankelijk maken van publikaties gebeurt in een aantal
bibliotheken met behulp van een classificatiesysteem. In 1961 heeft de
"International Organisation for Standardization" (ISO) aangeraden bij elke
publikatie voor dit doel een UDC-getal te plaatsen. In veel Oosteuropese tijd
schriften, met name in Russische, staan UDC-getallen. Om ervoor te zorgen dat de
publikatie op de juiste wijze geklasseerd wordt,kan de auteur zelf een UDC-getal
toevoegen. Dit geldt voornamelijk voor publikaties van belang voor Oosteuropese
lezers. Veel bibliotheken hebben eigen opberg- en verspreidingssystemen of hebben
gespecialiseerde UDC-klasseerders (met soms een eigen interpretatie van het UDCsysteem). Dezelfde bezwaren gelden voor het toekennen van andere classificatiekenmerken of vaste descriptoren, aangezien er geen internationaal aanvaard
systeem is.
De_ titel_
De titel van uw publikatie komt bij veel meer mensen onder ogen dan de publikatie
zelf. De titel kan zelfs beslissend zijn voor het al of niet of foutief opnemen
van de publikatie door de documentatiedienst. In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid op
het belang van een goede titel ingegaan.

Het auteursreferaat
Vroeger maakten veel documentatiediensten zelf referaten voor hun referatenblad,
volgens hun normen en toegespitst op hun lezers. Door tijd- en geldgebrek bij
documentatiediensten en door de toegenomen kwaliteit van de auteursreferaten wordt
het door de auteur geschreven referaat steeds belangrijker. Het "American Institute
of Physics" gebruikt voor zijn referaattijdschriften uitsluitend auteursreferaten.
Biosis gebruikt voor 30-46% en Chemical Abstracts Service voor 80% het auteurs
referaat.
Als een publikatie geen auteursreferaat bevat zullen bepaalde referaattijdschriften
deze publikatie niet opnemen. Het auteursreferaat wordt uitvoerig behandeld in
hoofdstuk •+.

„ 4 _

Waarvoor gebruiken documentatiediensten de literatuurlijst?
In hoofdstuk 3 worden de titelbeschrijvingen behandeld die voorkomen in de
literatuurlijst bij een publikatie.
Documentatiediensten kunnen de literatuurlijst gebruiken als eenmalige biblio
grafie. Het "Institute for Scientific Information (ISI)" geeft een speciaal
bibliografisch tijdschrift uit waarin naast de titelbeschrijving ook de literatuur
lijst voorkomt, namelijk "Science Citation Index (SCI)". Deze gegevens staan
ook op een band. Men kan met behulp hiervan uitzoeken welke auteurs een bepaalde
publikatie in hun literatuurlijst hebben opgenomen (een omgekeerd sneeuwbalsysteem).
Dit opsporen van literatuur via de literatuurlijsten bij publikaties is alleen
mogelijk als de auteur deze lijst zorgvuldig opstelt.
Met een terminal (computer eindstation) zullen de mogelijkheden van de SCI-band
gedemonstreerd worden.
2.

Titelbeschrijving van de eigen publikatie

We behandelen hier:

- de titel zelf
- de naam van de auteur
- het adres van de auteur

De_ titel_ zelf
De titel komt niet alleen boven de publikatie te staan, maar eveneens in de
inhoudsopgave, de literatuurlijsten, de bibliografische tijdschriften en de
banden. Veel lezers selecteren artikelen reeds op de titel.
De titel moet zo informatief en toch zo kort mogelijk zijn. Raadselachtige
titels kunnen via bibliografische tijdschriften of banden die geen trefwoorden
of referaten toevoegen nooit meer teruggevonden worden.
Hoofdletters, onderstreping en bijzondere letters en tekens, zoals symbolen,
uitroeptekens, vraagtekens en aanhalingstekens vallen bij de bewerking tot band
meestal weg, en moeten bij voorkeur niet gebruikt worden in de titel. (Deze tekens
hebben vaak een speciale functie in het computertaalgebruik. Woorden in de titel
moeten zo specifiek mogelijk zijn, bijvoorbeeld in plaats van "effect" liever
"remming". Bij zeer specifieke aanduidingen zoals "MS2" moet echter een algemene
term zoals "bacteriofaag" toegevoegd worden.
Afkortingen en acroniemen moeten vermeden worden.
Een korte titel (bijvoorbeeld maximaal 80 tekens) maakt selecteren op grond van
de titel door middel van een oogopslag, en het vermelden van deze titel door
documentatiediensten en dergelijke eenvoudiger.
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Een titel kan beperkt worden door onbelangrijke of inleidende woorden zoals
"Een bijdrage tot", "Onderzoek over" of "Over de

" weg te laten.

De titel moet zoveel mogelijk enkelvoudig zijn. Aanvullende informatie kan in
een referaat vermeld worden. Alleen bij een serie artikelen over hetzelfde
onderwerp wordt een algemene titel, gevolgd door een nummer en een speciale
deeltitel aanbevolen.
De titel moet echter voldoende gegevens bevatten om zinvol gebruikt te kunnen
worden door documentatiediensten die uitsluitend werken met titelbeschrijvingen,
zonder descriptoren of referaten.
Veel documentatiediensten vertalen de titel in hun eigen taal.
Voor "Agrindex" worden de titels van de publikaties van Nederlandse uitgevers
voor zover nodig in het Engels vertaald.
De auteur kan door toevoeging van vertalingen van de titel van zijn eigen
publikatie in gemakkelijk toegankelijke talen stimuleren dat zijn publikatie
(op de juiste wijze) wordt opgenomen door een documentatiedienst.
De_ naam_ van __de auteur
Boven een artikel kan de naam (kunnen de namen) van een of meer personen staan,
of (bij zeer veel medewerkers) de naam van de instelling die verantwoordelijk is
voor de inhoud van de publikatie, met in de inleiding of in de voetnoot de
namen van alle medewerkers. Bij meer publikaties over hetzelfde onderwerp,
geschreven door een team onderzoekers, bevordert een vaste volgorde van de
auteursnamen het opsporen van de bij elkaar behorende literatuur door de gebruikers.
Vooral bij veel voorkomende achternamen verdient het aanbeveling de voornaam
voluit te vermelden. Dit moet wel z6 gebeuren dat ook voor de buitenlandse
documentatiediensten duidelijk is wat de achternaam is. Dit kan door de achter
naam te onderstrepen of de volledige voornaam tussen haakjes te vermelden.
Meestal is de auteur echter gebonden aan de "richtlijnen voor auteurs" van de
uitgever. Chemical Abstracts (CA) heeft in de auteursindex van 1966-1971,
863577 verschillende auteurs opgenomen met in totaal 280494 verschillende
achternamen. In 1972 heeft CA aan bijna 10000 auteurs aanvullende gegevens moeten
vragen om auteurs met dezelfde achternaam uit elkaar te kunnen houden of omdat
niet duidelijk was hoe deze documentatiedienst de auteursnaam moest overnemen.
Deelnamen zoals "de" en "van" moeten voluit geschreven worden. Volgens inter
nationale afspraken worden auteursnamen door de documentatiediensten overgenomen
zoals de auteurs ze geschreven hebben en zoals in het land van de auteur gebrui
kelijk is. Dus de Nederlandse auteur "van den Berg" wordt door Amerikaanse
documentatiediensten aangehaald als "Berg van den", terwijl de Amerikaan
"Vandenberg" onder de "V" gerangschikt wordt.
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Sommige redacties hebben echter ook hiervoor hun eigen regels, zoals Elsevier
die alles op de Amerikaanse wijze schrijft. Heeft de auteur voor een bepaalde
schrijfwijze van zijn naam gekozen, dan moet hij die bij volgende publikaties op
precies dezelfde wijze vermelden. Getrouwde vrouwen moeten een eventuele naamwijziging op duidelijke wijze, bijvoorbeeld in een voetnoot, vermelden.
. Het adres_ van_de aute_ur
Het vermelden van instituuts- of huisadres geeft de lezers de gelegenheid recht
streeks contact op te nemen met de auteur. De instituutsnaam kan een garantie zijn
voor de kwaliteit van de publikatie. Het instituutsadres verdient de voorkeur,
omdat men dit adres ook na 10 jaar nog kan opsporen. Bovendien is de kans groot
dat ook dan nog daar onderzoekers met hetzelfde onderwerp bezig zijn.
Documentatiediensten nemen vaak deze adressen op als ze direct bij de auteursnaam
staan, en niet als ze op een moeilijk vindbare plaats staan, zoals aan het einde
van of verstopt in een publikatie.
Eventueel kan een vertaling van instituutsnaam en -adres worden toegevoegd, bij
voorbeeld in een voetnoot. Het adres moet voor de PTT wel herkenbaar blijven.
Gebruik indien mogelijk de officiële vertaling van naam en adres.

3.

Titelbeschrijving van aangehaalde literatuur.

Aangehaalde literatuur moet zo vermeld worden dat de belangstellende lezer deze
literatuur gemakkelijk kan terugvinden.
Hoe slordig literatuurlijsten vaak zijn opgesteld beschrijft C. Pratt in
"Literature citations of Hortscience authors", Hortscience 11 (1976)2: 92-93.
Van de 100 onderzochte literatuuraanhalingen was in 31 gevallen door onvolledige
of foute vermelding het originele artikel niet of moeilijk terug te vinden.
Als er een genummerde literatuurlijst is wordt het aantal titels vaak door
documentatiediensten opgenomen in hun bibliografisch tijdschrift.
Een literatuurlijst kan eveneens gebruikt worden voor de citaatmethode (SCI).
Officieel gepubliceerde literatuur mag altijd aangehaald worden. Voor het aanhalfen
van persoonlijke mededelingen en ongepubliceerde of interne verslagen is toe
stemming van de auteur of instelling nodig.
Van alle literatuur die in de tekst wordt aangehaald moet een volledige titel
beschrijving zijn, en naar alle literatuur in de lijst moet in de tekst verwezen
worden.
Is van een publikatie niet het origineel gelezen maar slechts een referaat of
citaat, dan moet dit in de titelbeschrijving vermeld worden als "referaat in: ..."
of "geciteerd in: ...".
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In de tekst worden meestal de auteursnaam en het jaartal aangehaald. Dit is herken
baar voor vakgenoten. De alfabetische literatuurlijst moet dan ook beginnen met
auteursnaam en jaartal. Ter onderscheiding van auteurs met dezelfde achternaam worden
initialen gebruikt. Meer publikaties in een jaar van dezelfde auteur of groep van
auteurs worden met a, b, ... onderscheiden,
Als veel literatuur wordt aangehaald,komt een nummerverwijzing in de tekst naar
een alfabetische literatuurlijst of naar een lijst in volgorde van het citeren
achteraan de publikatie wel voor. Ook komt (bijvoorbeeld in sociologisch werken) de
titelbeschrijving in voetnoten voor. Voetnoten zijn voor de definitieve bladindeling
lastig en daarom duur. Bij publikaties in microvorm, waarbij het lastig is om
steeds naar een lijst aan het eind van de publikatie verwezen te worden, moet men
bij voorkeur wel met voetnoten werken.
Soms komen in de tekst of in voetnoten verkorte titelbeschrijvingen voor met een
volledige titelbeschrijving op een andere plaats. Verkorte beschrijvingen met
"op. cit.", "loc. cit.", "idem" of "ibid." wekken vaak verwarring en worden afgeraden.
De titelbeschrijving van aangehaalde literatuur bestaat uit de volgende elementen:
tijdschriftartikelen:
naam (namen) van auteur(s)
jaar (van uitgifte)
titel van het artikel (eventueel vertaling)
naam van het tijdschrift (eventueel plaats), jaargang, afleveringsnummer,
begin- en eindbladzijde
(eventueel aantal referenties en, indien het origineel niet zelf gelezen is,
vermelding van bron

waaraan de gegevens ontleend zijn).

boeken
naam (namen) van auteur(s)
jaar (van uitgifte)
titel van de publikatie (eventueel vertaling)
editienummer, plaats publikatie, uitgever (eventueel aantal delen)
aantal pagina's
(eventueel aantal referenties, titelserie, nummer binnen serie en, indien het
origineel niet zelf gelezen is, vermelding van bron waaraan de gegevens ont
leend zijn).
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symposiumverslagen
naam (namen) van auteur(s)
jaar (van uitgifte)
titel van de publikatie (eventueel vertaling)
in: naam organisatie of naam (namen) van editors (eventueel adres), titel
plaats en datum van symposium naam en adres uitgever, begin- en eindbladzijde
(eventueel aantal referenties en, indien het origineel niet zelf gelezen is,
vermelding van bron waaraan de gegevens ontleend zijn).
In bijlage 3 staan voorbeelden van titelbeschrijvingen.
Een paar elementen uit de titelbeschrijving worden hierna nog wat uitvoeriger
behandeld.
Naam_ _( namen )_ van _auteur(s_)
Bij voorkeur moet u geen anon.gebruiken. Als de auteur onbekend is moet u de
instantie of persoon (bijvoorbeeld hoofdredacteur of uitgever) die verantwoorde
lijk is voor de inhoud van de publikatie als auteursnaam vermelden. Bij een
publikatie waarbij geen auteur staat, maar de auteur wel bekend is, moet u de
naam van de auteur tussen vierkante haakjes vermelden. Dit laatste geldt voor
iedere toevoeging die niet in de originele publikatie staat.
Bij aanhalingen van literatuur met meer auteurs wordt vaak in de tekst alleen de
eerste naam met "et al." vermeld. Dit wordt ook vaak in de literatuurlijst toe
gepast. Documentatiediensten hebben voor de citaatmethode zoveel mogelijk auteurs
namen nodig. Een compromis is om bij publikaties met meer dan 3 auteurs, in de
literatuurlijst alleen de eerste 3 auteurs te vermelden met daarachter "...".
De afkorting "c.s." bij meer auteurs komt alleen in Nederland voor en wordt inter
nationaal niet toegepast.
Bij publikaties die uitsluitend onder hun titel bekend zijn,zoals "agrarisch
adresboek" kan het eerste woord van de titel als "auteurs"-naam fungeren
(lidwoorden en als serienummer gebruikte rangtelwoorden uitgezonderd).
Bij de transcriptie van namen moet men er rekening mee houden dat verschillende
landen hun eigen transcriptieregels bezitten. Shchedrin, Szczedrin, Chtchedrin en
Sjtsjedrin zijn vier spellingswijzen van een Russische auteursnaam. (Voor de
transcriptie van alle talen zijn ISO-normbladen).
Bijzondere tekens worden op banden weggelaten, dus Muller moet men bij voorkeur
als Mueller schrijven.
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Bij twijfel over de juiste achternaam kan de manier waarop de auteur zichzelf
aanhaalt in zijn literatuurlijst een aanwijzing geven. (Hongaren, Koreanen en
Chinezen bijvoorbeeld vermelden boven publikaties eerst hun achternaam).
Jaar_(van uitgifte)
Bij publikaties waarin geen datum staat wordt het jaar bij benadering aangegeven
en tussen haakjes vermeld, bijvoorbeeld (circa 1835J of

0.969?J.

Dit is één van de nieuwe bepalingen in de "Regels voor de titelbeschrijving van
boeken en periodieken, 1975 (opnieuw vastgesteld door de) Rijkscommissie van
Advies inzake het Bibliotheekwezen. Voorlopige uitgave, 's Gravenhage, Staats
uitgeverij XXVI + 174 p."
Titel van het artikel/de publikatie
Wordt aan de titelbeschrijving een vertaalde titel toegevoegd, dan moet deze
tussen haakjes worden vermeld. Schrijffouten in de titel moeten letterlijk worden
overgenomen, eventueel met een verbetering tussen haakjes.
N_aam_van het tijjdschrift
Afkortingen van tijdschrifttitels moet gebeuren volgens officiële regels
(bijvoorbeeld volgens ISO-4, 1972; ISO-833, 1974).

Eigen afkortingen kunnen verwarring brengen. Zo kan "Ann. Phys." zowel "Annales
de Physique (FR)" als "Annals of Physics (US)" zijn.

Afleveringsnummer
De meeste tijdschriften nummeren de bladzijden door per jaargang. Sommige tijd
schriften nummeren de bladzijden echter per aflevering. Toevoegen van het
afleveringsnummer verdient daarom de voorkeur.

Aantal paginais
Het aantal bladzijden wordt weergegeven zoals die in de publikatie voorkomt,
bijvoorbeeld; XII + 125 p.
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4.

Referaat

Een auteur kan voorin zijn publikatie een referaat (abstract) plaatsen. Sommige
primaire tijdschriften plaatsen alle referaten samen op een speciaal blad achterin
of voorin het tijdschrift.
Sommige woorden zoals synopsis, resume, verkorte vertaling, extract, excerpt of
samenvatting worden wel eens als synoniem gebruikt voor referaat.
Volgens de hier gebruikte definitie (ISO-214-, 1976) is een referaat
1. onafhankelijk van de publikatie te gebruiken
2. de hele publikatie omvattend
Volgens IS0-21M-, 1976 is een samenvatting (summary) bedoeld voor lezers die
de volledige tekst al doorgelezen hebben, en wordt een samenvatting dus niet tot
de referaten gerekend.
Een referaat wordt soms voorafgegaan door een bibliografische beschrijving en
soms gevolgd door descriptoren.
Wij bespreken hier

1 het referaat zelf
2 de titelbeschrijving bij het referaat
3 de descriptoren bij het referaat

Het _referaat _zelf
Het referaat is een verkorte, duidelijke en onafhankelijke representatie van de
inhoud van een publikatie. Het auteursreferaat verdwijnt tegelijk met de
publikatie. Een referaat moet zo informatief mogelijk zijn, dus zoveel mogelijk
kwantitatieve en kwalitatieve informatie bevatten, en doel, methode, resultaten
en conclusies vermelden. De tekst moet begrijpelijk zijn voor een ontwikkelde
lezer uit een ander vakgebied.
Een referaat wordt gebruikt voor selectie door redacteuren, lezers en documen
tatiediensten. Lezers die zijdelings geïnteresseerd zijn, de originele publikatie
niet kunnen krijgen, of waarvoor de taal van de publikatie een barrière is,
volstaan vaak met het lezen van uitsluitend het referaat. Voor specialisten kan
het referaat echter het artikel niet vervangen.
In het referaat moeten geen gegevens staan die al in de titel voorkomen of die
niet in het artikel voorkomen. Onbekende termen, symbolen, afkortingen (tenzij
volgens algemeen bekende internationale normen) en dergelijke moet u bij voor
keur niet gebruiken.
De volgorde van de tekst in het referaat hoeft niet gelijk te zijn aan de volg
orde in de publikatie. Het referaat moet bij voorkeur complete zinnen en actieve
werkwoorden bevatten en geschreven zijn in de 3e persoon.
Een referaat met afmetingen van circa 70 x 103 mm kan zo op documentatiekaarten
worden overgenomen (dit formaat kan circa 250 woorden bevatten, dit is uiteraard
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afhankelijk van de lettergrootte). Documentatiediensten stellen referaten in
talen uit diverse taalgroepen, bijvoorbeeld

Germaans, Romaans en Slavisch, erg

op prijs.
Referaten kunnen ook voorkomen in de vorm van:
1. Annotatie of minireferaat
Het referaat bestaat dan uit slechts enkele descriptoren of zinnen.
Dit komt bijvoorbeeld bij korte artikelen voor.
2. Tabelreferaat.
De inhoud van het referaat wordt dan in de vorm van een tabel of schema
weergegeven.
De _titelbeschrijying bij_het_referaat
In sommige gevallen publiceert de auteur bij zijn referaat direct de titel
beschrijving van zijn artikel. De documentatiedienst kan dan deze gegevens recht
streeks in zijn systeem overnemen.
Deze titelbeschrijving kan naast de elementen die reeds genoemd zijn bij de
titelbeschrijving van aangehaalde literatuur nog de volgende elementen bevatten:
classificatiegetal (bijvoorbeeld volgens de UDC)
adres van de auteur
(eventueel ter gelegenheid waarvan gepubliceerd wordt)
de bijzondere vorm van de publikaties (bijvoorbeeld microfilm)
de talen van de tekst en de samenvattingen (bijvoorbeeld En, Fr, de, es,
ru betekent paralleltekst in het Engels en Frans, samenvattingen in het
Duits, Spaans en Russisch)
aantal illustraties
(eventueel medewerkers zoals vertalers en illustratoren).
De descriptoren bij h®t_referaat
Auteurs voegen soms extra woorden toe aan het referaat, die gebruikt kunnen
worden voor de index van primaire of bibliografische tijdschriften of banden.
De woorden moeten dan volgens eenthesaurus of bepaald systeem gekozen worden.
Die kan per documentatiedienst verschillen, zodat documentatiediensten soms
liever zelf deze woorden kiezen en voldoende hebben aan het referaat.
Het is echter mogelijk dat documentatiediensten die bibliografische tijdschriften
samenstellen met descriptoren maar zonder referaten, deze toegevoegde woorden
wel in hun tijdschrift zullen opnemen.
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Referaten, al of niet met titelbeschrijving en toegevoegde descriptoren, zijn voor
documentatiediensten dus erg belangrijk en worden vaak letterlijk overgenomen.
Documentatiediensten zouden dan ook graag zien dat uitgevers in hun "richtlijnen
voor auteurs" hier rekening mee hielden.
Voor letterlijk overnemen is in principe toestemming nodig (auteursrecht). Men
neemt echter stilzwijgend aan dat een auteur en uitgever een documentatiedienst
het recht geeft tot vrij publiceren (uitspraak Unesco, 1968),
In de toekomst kunnen primaire tijdschriften van vorm veranderen en bijvoorbeeld
slechts korte artikelen of referaten publiceren, waarbij de volledige tekst
op verzoek aan de lezer wordt opgestuurd.
Het belang van titel en referaat zal hierdoor nog verder toenemen.
5.

Werkverantwoord ing

Voor deze syllabus is gebruik gemaakt van de volgende normbladen:
ISBD (M), 1974
Documentation International standard bibliographie description for
monographs.
International Federation of Library

Associations.

1st standard ed. London. IE*LA Committee on Cataloguing

x + 36 p

Also Preliminary ed. 1976.
ISO-4, 1972
Documentation. International code for the abbreviation of titles of
periodicals.
Geneva: International Organization for Standardization, iii + 4

p.

1st edition, 2nd printing corrected.
ISO-214, 1976
Documentation. Abstracts for publications and documentation
Geneva. International Organization for standardization

20 p

ISO-690, 1975
Documentation. Bibliographical references: Essential and supplementary
elements.
Geneva. International Organization for Standardization, 8 p
ISO-833, 1974
Documentation: International list of periodical title word abbreviation.;.
Geneva. International Organization for Standardization, 38 p
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ISO/Dis-5122, 1976.
Documentation: Abstract sheets in serial publications.
Geneva: International Organization for Standardization, 5 p.
ISO-TC 46-WG 7 (NL-D-88, 1976.

Documentation: Presentation of publications.
Rules for authors preparing papers for learned journals or similar
publications.
Werkgroepleden:

J.C. Rigg (Pudoc); D.J. Maltha; A.A. Manten.

Geneva: International Organization for Standardization, iv + 50 p.
1st draft.
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Bijlage 1
Overzicht van CAB-referaattijdschriften
Agricultural Engineering abstracts
Animal Breeding abstracts
Bulletin of Entomological Research
Crop Physiology abstracts
Dairy science abstracts
Drainage 8 Irrigation abstracts
Farm Management abstracts
Field erop abstracts
Forestry abstracts
Helminthological abstracts: series A- Animal and Human Helminthology
"

"

: series B- Plant Nematology

Herbage abstracts
Horticultural abstracts
Index Veterinarius
Maize Quality Protein abstracts
Nutrition abstracts & Reviews
Ornamental Horticulture
Plant Breeding abstracts
Plant Growth Regulator abstracts
Potato abstracts
Poultry abstracts
Review of Applied Entomology: series A- Agricultural
"

"

: series B- Medical S Veterinary

Review of medical & veterinay Mycology
Review of Plant Pathology
Small Animal abstracts
Soils & Fertilizers
Triticale abstracts
Veterinary Bulletin
Weed abstracts
World Agricultural Economics S Rural Sociology abstracts
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Bijlage 2
Data bases fcet de daarbij behorende bibliografische tijdschriften) die (door
Pudoc) gebruikt kunnen worden voor retrospectief opsporen van literatuur.

1. Banden van SDC (System Development Corporation)
Naam van data base

onderwerp en bron

aanwezig vanaf

Apilit

Petroleum literatuur van het American
Petroleum Institute

1964

Apipat

Petroleum patenten van het American
Petroleum Institute

1964

Asi

Statistische regeringsrapporten,
gebaseerd op American Statistics Index

1974

CAIN

Landbouw en daarmee verwante onderwerpen
van de National Agricultural Library, USA

1970

Chemcon

Scheikunde, van Chemical Abstracts Service

1972

Chem 7071

Scheikunde, van Chemical Abstracts Service

alleen
1970 + 1971

CIS

Publikaties van het US-congress, gebaseerd
op Congressional Information Service
Index

1970

Compendex

Bouwkunde, van Engineering Index

1970

Eric

Onderwijs en opvoeding, van het National
Institute of Education (US)

1966

Geo-ref

Aardwetenschappen, van het American
Geological Institute

1967

IDC/Libcon

Catalogus van de Library of Congress,
van Information Dynamics Corp.

1965

Inform

Business Management van ABI (Abstracted
Business Information) Inc.

1971

NTIS

Door de regering gesubsidieerde R&D
rapporten van de National Technical
Information Service

1970

PE news

Handelsnieuws over petroleum en energie,
van het American Petroleum Institute

1975

Petroleum abstracts

Alle aspecten van de petroleumindustrie
samengesteld door de Universiteit van
Tulsa

Pollution

Vervuiling en milieu, gebaseerd op
Pollution Abstracts

1970

Scisearch

Biowetenschappen van het Institute
for Scientific Information

1972

SSIE

Lopend onderzoek, van de Smithsonian
Science Information Exchange

1974

V
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2. Banden van ESA-SDS (European Space Agency - Space Documentation Service)
Naam van database

onderwerp en bron

aanwezig vanaf

Chemical Abstracts
condensates

Scheikunde, gebaseerd op Chemical
Abstracts van de American Chemical
Society

1969

Compendex

Bouwkunde en techniek, gebaseerd op
Engineering Index

1969

Environment Index

Milieu, gebaseerd op Environment Abstracts
van Environmental Information Centre Inc.

1971

Electronic components
data bank

Kenmerken van electronic components,
van European Space Agency

GRA/NTIS

Aankondigingen van regeringsrapporten
van de US National Technical Infor
mation Service

1970

Inspec

Natuurkunde, electronica en computers
gebaseerd op "Physico Abstracts, Electri
cal Engineering and Electronics Abstracts,
Computer and Control Abstracts van het In
stitution of Electrical Engineers, UK.

1971

Metadex

Gebaseerd op Metals Abstracts van de
American Society for metals en het
Institute of Metals.

1969

NASA

Gebaseerd op Scientific and Technical
Aerospace Reports en International Aero
space Abstracts

1962

Nuclear Science
Abstracts

Wetenschappelijke en technische rapporten
van de US Atomic Energy Commission en
andere organisaties gebaseerd op Nuclear
Science Abstracts

1968

World Aluminum
Abstracts

Gebaseerd op World Aluminum Abstracts,
samengesteld door de American Society
for Metals

1968

SCI

Gebaseerd op Science Citation Index, van
het Institute for Scientific Information
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3. Banden van Lockheed
Naam van database

onderwerp en bron

aanwezig vanaf

ABI-inform

Handel en administratie, van abstracted
Business Information

1971

AIM-ARM

Technische- en beroepsopleidingen

1966

Biosis previews

Gebaseerd op Biological Abstracts

1972

- 17 en Bioresearch Index, van Biosciences
Information Service
CAIN

Landbouw, catalogus van US National
Agricultural Library

1970

CA condensates

Scheikunde, van American Chemical
Society

1972

Claims/chem

chemische patenten van IFI/Plenum
Data Company

1950

Claims/Gem

Electrische en mechanische patenten
van USA, van IFI/Plenum Data Company

1975

Compendex

Bouwkunde, gebaseerd op Engineering
Index

1970

Dissertations

Gebaseerd op Dissertation Index

1861

Environment Abstracts

Milieu, van Environment Information
Center

1975

Eric

Onderwijs en opvoeding, van het Educational Resources Information Centre

1966

Exceptional Children
Abstracts

Opvoeding van gehandicapte en begaafde
kinderen van Council for Exceptional
children

1966

Foundation Directory

Grote Amerikaanse stichtingen, van
Foundation Centre

Foundation grants index

Subsidies van American Philanthropic
Foundations

Inspec

Natuurkunde, electronica en computers
1969
van het Institution of Electrical Engineers,
UK

Isrnec

Metadex

1973

Mechanical engineering and engineering
management, het Institution of Electrical
Engineers, UK

1973

Gebaseerd op Metals Abstracts Index, van
de American Society for Metals

1966

Meteorological Abstracts Meteorologie en geoastrofysica, van
American Meteorological Society

1972

NTIS

Aankondigingen van regeringsrapporten,
van National Technical Information Service

1964

Oceanic Abstracts

Wereldzeeën, gebaseerd op Oceanic
Abstracts

1964

Pats Cin

Gebaseerd op Chemical Industry Notes,
van Predicasts Inc.

1974
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Vervolg 3.

Banden van Lockheed

Naam van database

onderwerp en bron

aanwezig vanaf

Pats CMA/EMA

Chemische processen, electronica en data
processing equipment industrie, van
Predicasts Inc.

1972

Pats Domestic Statistics US domestic financial forecasts and time
series, van Predicasts Inc.

1971

Pats Eis file

Overzicht van grote fabrieken in US, van
Predicasts Inc.

1975

Pats F S S indexes

Informatie over organisaties, produkten
en industrie, van Predicasts Inc.

1972

Pats international
statistics

Statistische gegeven van belang voor
handel en industrie, van Predicasts Inc.

1971

Pats Market Abstracts

Wekelijkse toevoeging van CMA/EMA en
F & S index databases, van Predicasts Inc.

1972

Pharmaceutical
News Index

Informatie betreffende de farmaceutische
industrie, gebaseerd op de 4 grootste
farmaceutische industriële vakbladen

1976

Psychological Abstracts

Psychologie, van American Psychological
Association

1967

Scisearch

Science Citation Index, van Institute
for Scientific Information

1974

Social Scisearch

Science Citation Index op sociologie
gebied, van Institute for scientific
Information

1972

Sociological Abstracts

Gebaseerd op Sociological Abstracts

1963
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M-. Vergelijking van de namen van de banden.
Hoewel de namen van de databases per systeem kunnen verschillen kan de oor
spronkelijke band dezelfde zijn.
Hier volgt een overzicht van deze databases.

Lockheed

SPC

ESA-SDS

ABI-inform

Inform

CA Condensates

Chemcon

NAL/CAIN

CAIN

NTIS

NTIS

GRA

SciSearch

SciSearch

SCI

Chemical Abstracts Condensates
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Bijlage 3
Voorbeelden van titelbeschrijvingen van aangenaaide literatuur
Boek (een deel)
Hoel, P.G., 1971.
Elementary statistics 3rd ed. New York, Chichester: Wiley
(Wiley series in probability and mathematical statistics)
ISBN 0 471

40300 8 p. 19-33.

Boek (meer delen)
Singer, C.J., E.J. Holmyard and A.R. Hall (Ed.), 1954-1958.
A history of technology vol. 5. The late ninexcenth century London:
Oxford University Press.

Normblad

British Standards Institution, 1973.
Natural fibre twines. 3rd ed. London: BSI.

BS 2570

ISBN 0 580 07328 9. tab. 5

Regeringsrapport
Central Advisory Council for Education (England), 1967.
Children and their primary schools (the Plowden report).
London: HMSO. 2 Vol.; ill.; tab.; diagr.;

bibliogr.

Artikel in rapport

Ramsbottom, J., 1931
Funge pathogenic to man.
In: Medical Research Council.
A system of bacteriology in relation to medicine, ol. 8
London: HMSO, p. 11-70

Artikel in tijdschrift
Buskowski, St., 1959.
Zasady systemu

wymiarowego w budoworictwie przemyslowym (koordy.nacja

modularna). (Principles of a system of measurement on industrial
architecture (modular coordination)).

Normalizacja 27 (2), 54-56.

- 21 -

Patent
Winget Ltd., 1967.
Detachable bulldozer attachment for dumper vehicles.
Inventor: Reginald John England. GB Patent Specification 1060631
Int. Cl.: E 02 F 3 /76. Nat. Cl,: El, F12, Appl..- 10 June 1963.
Publ. 8 March 1967. 3 pp. 2 sheets (incl. 3 fig.).

Bijlage 4
Beoordeling van referaten.
De cursisten worden verzocht bijgaand artikel met referaten, samenvatting
en titelbeschrijving, door te lezen. De referaten e.d. zullen in de cursus
besproken worden.

Chemische
bestrijding
414 : 441

Mogelijke neveneffecten van bestrijdingsmiddelen tegen
Prunus serotina

Possible side effects of pesticides for the control of Prunus
serotina
H. Eijsackers
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem

Inleiding

Summary

Prunus serotina Ehrh., de Amerikaanse vogelkers,
staat in de Nederlandse bosbouw in een kwade reuk,
hetgeen hem zelfs de naam "bospest" heeft bezorgd.
De bosbeheerder vreest groeireductie bij zijn bo
men als er zich een dichte vogelkersvegetatie on
der ontwikkelt, en vooral sterk verhoogde kosten
voor verjonging, omdat de nieuwe bosgeneratie her
haaldelijk vrijgesteld moet worden. De natuurbe
schermer heeft al niet veel op met een exoot, maar
maakt ernstig bezwaar als de struik door massale
uitbreiding de inheemse struiken en kruiden in het
bos geheel verdringt.
De struik wordt dan ook in vele delen van het land,
en met name in de bossen, op grote schaal bestre
den.
Daar staat tegenover dat de soort zich niet overal
tot een plaag vermeerdert, en in kleine aantallen
doorgaans geen hinder veroorzaakt. Daarbij komt
dat een bestrijdingscampagne nooit 100% van de
struiken uitroeit en dus dreigt permanent te wor
den. Tenslotte is het denkbaar dat bestrijding on
gewenste neveneffecten heeft.
In dit artikel zal getracht worden de aanwezige
informatie over mogelijke neveneffecten van de ge
bruikte bestrijdingsmiddelen op het dierenleven in het
bos bij elkaar te zetten. De gegevens hiervoor zijn
gebaseerd op de literatuur en op de resultaten van
(elders gedetailleerd te publiceren) eigen onderzoek.
Daaraan vooraf wordt een overzicht gegeven van
de huidige toepassing van de bestrijdingsmiddelen.

In the coniferous forests of The Netherlands the
black cherry (Prunus serotina) is sometimes a
pest because of its strong competition with the
original undergrowth. Problems are severest in the
provinces of Drente and Gelderland, where large
amounts of the herbicides 2,4,5-T and ammoniumsulfamate are used regularly for the control of
black cherry. Recently, 2,4,5-T was found to be less
effective; amitrol ( +ammonium thiocyanate) might
be useful as an alternative.
On the basis of literature and our own experimen
tal work an attempt is being made to determine
whether side effects can occur in the fauna, including
the soil fauna. The results indicate that side effects
on the mammals are not likely, but no data are availa
ble about possible effects on birds eating conta
minated cherries.
Experiments with some representatives of the soil
fauna have shown that the herbicides are poten
tially toxic. However, the clustered distribution of
the herbicides in the field enables part of the popula
tion to withdraw from a contaminated area and
escape the direct effect. Amitrol seems to be gene
rally somewhat more toxic than 2,4,5-T.
The question can be raised whether intensive
large-scale spraying campaigns are always necessary.
A more directed treatment, such as smearing with
fuel oil with 2,4,5-T, could be considered for areas
with a less dense distribution of Prunus. Mowing is
also a possibility. Moreover part of the Prunus
vegetation could be left as cover and food
for game.
The enormous destruction in the Dutch forests, caus
ed by two recent gales, and the resulting favourable
growth conditions for Prunus serotina make it
necessary to consider this whole problem with the
more attention.

Bestrijdingsmethoden
De bestrijding van Prunus serotina kan mechanisch
en chemisch gebeuren. Mechanische bestrijding kan
worden uitgevoerd door rooien, kappen of maaien.
Voor chemische bestrijding staan momenteel de
middelen 2,4,5-T en ammoniumsulfamaat ter be
schikking, terwijl het middel amitrol wellicht pers
pectieven biedt, maar nog niet is toegelaten (fi
guur 1). Mechanische bestrijding heeft als nadeel dat
Verschijnt tevens als RIN mededeling nr. 96. Foto's: Rijks
instituut voor Natuurbeheer.

het arbeidsintensief is, terwijl het effect maar van be
perkte duur is. Dit laatste geldt niet zo zeer voor
rooien, al kan daarbij door de bodemverstoring
kieming van rustend zaad worden gestimuleerd.
Kappen of maaien moeten echter binnen niet al te
lange tijd worden herhaald. Dik en Jager (9) vonden
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2, 4, 5-T
(2,4,5 - trichloor fenoxy - azijnzuur)

noodzakelijk maken. Dit doet niet alleen de kosten
stijgen, maar vergroot ook de mogelijkheid van het
optreden van neveneffecten van de bestrijdingsmid
delen op de in het bos aanwezige dieren. Daarom is
naar een alternatief gezocht. Uit proeven van het
Bosbouwproefstation (3) blijkt amitrol, bij een dose
ring van 30 liter/ha, een goede bestrijding van Prunus
serotina te geven (nu ook bij 10 l/ha, pers. med. L.
Oldenkamp), Amitrol wordt daarbij als 3% oplossing
in water op het blad gespoten, in een formulering
waaraan ammoniumthiocyanaat is toegevoegd om het
transport in de plant te bevorderen. Het effect van
deze behandeling duurt minstens vier jaar.
Afhankelijk van de bezetting met Prunusstruiken
zal de gebruikte hoeveelheid middel per hectare
en per bosgebied sterk uiteenlopen. Volgens ge
gevens van Staatsbosbeheer (2) (tabel 1) kwam
in 1970 het overgrote deel van het gebruik van
2,4,5-T (ruim 80%) op rekening van Drente, terwijl van
het ammoniumsulfamaat het merendeel (80%) in
Gelderland werd gebruikt. Tevens komt uit deze cijfers
naar voren, dat het gebruik van zowel 2,4,5-T als
ammoniumsulfamaat tussen 1966 en 1970 sterk is
toegenomen. Afgaande op aanvullende gegevens
van het Nationaal Park De Hoge Veluwe heeft deze
trend zich de afgelopen drie jaren voortgezet.
Behalve geografische verschillen zijn er ook grote
verschillen in gebruik tussen de verschillende boswachterijen. In de boswachterij Garderen werd in
1970 in totaal 1740 liter 2,4,5-T verspoten. Wanneer
we dit betrekken op het oppervlak waar Prunus
zou kunnen voorkomen (globaal de opstanden met
Pinus en lariks), dan werd bij een dosering van
gemiddeld 10 liter/ha in 1970 op 17% van dit opper
vlak de Prunus met 2,4,5-T bestreden.
Eenzelfde berekening voor de boswachterij Koot
wijk komt op 2% uit. Ruimtelijke verschillen treden
ook op in het terrein zelf. Volgens de cijfers van
Staatsbosbeheer varieerden de hoeveelheden voor
een bladbehandeling met 2,4,5-T tussen 5 en 15 liter

o-ch2-cooh

amitrol

(3 - amino -1, 2, 4, - triazol)
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ammoniumsulfamaat

Naam en structuurformule van genoemde
onkruidbestrijdingsmiddelen.
Name and structure formula of the three
herbicides.

in Hooghalen dat vijf jaar na het kappen de be
dekking weer 62% was. Chemische bestrijding met
2,4,5-T kan worden uitgevoerd als bladbehandeling
met een 3% oplossing in water of als stam/stobbehan
deling met een 6% oplossing in dieselolie. Ammonium
sulfamaat wordt toegediend als strooipoeder op de
stob. Over de effectiviteit van 2,4,5-T voor de
bestrijding van Prunus serotina is onlangs enige
discussie gevoerd (1, 3). Wil men een effectieve
bestrijding bereiken, dan zal de behandeling zeer
zorgvuldig dienen te geschieden. Ook dan nog is
men voor een goed resultaat afhankelijk van het
weer na de behandeling (16). Hernieuwde opslag uit
stronk of zaad zal herhaling van de behandeling

Tabel 1. In de periode 1966-1970 gebruikte hoeveelheden bestrijdingsmiddelen tegen Prunus
op de terreinen van het Staatsbosbeheer.
provincie

2,4,5-T
1966

Friesland
Drente
Overijssel
Gelderland
N.Holland/Utrecht
Z.Holland/Zeeland
N.Brabant
Limburg
totaal

120
1250
75
207
25

ammoniumsulfamaat
1967
—

10270
339
261
25

1968
100
5180
644
299
35

1969

1970

100
9500
425
529
160

200
13950
329
1769

1966

—

640

1967

1968

1969

1970

25

25

80

50

320
850

150
670

270
910

300
1200

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

300

300
18

300
24

300
48

—

—

—

300
18

—

—

—

—

—

1977

11213

6576

11038

16596

640

1195

845

1260

1550

...

Table I: Use of 2,4,5-T (litres) and ammoniumsulfamate (kg) in the different provinces for
control of Prunus serotina.
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Tabel 2. Gebruikte hoeveelheden spuitvloeistof (in l/ha) bij
proefbespuitingen op Prunus vegetaties van verschillende
aard op De Hoge Veluwe.
uitvoering

bedekking en hoogte
Prunus vegetatie

2,4,5-T
liters/ha

motor 8 atm.
rug 4 atm.
rug 4 atm.
motor 4 atm.

60%
40%
20%
20% '

25
12
12
8

2-3 m
1-1.5 m
1-1.5 m
0.5-1 m

Table 2: Mean dosage in relation with the method of
spraying (motor and knapsack s prayer) and the cover and
height of the Prunus shrubs.

per hectare en voor een stobbehandeling met
ammoniumsulfamaat tussen 1 en 56 kg per ha. De
verdeling van het spuitmiddel over het terrein werd
in eigen proeven nader bestudeerd bij proefbespui
tingen, uitgevoerd in samenwerking met het beheer
van De Hoge Veluwe. Daarbij werd in één geval
een dosering van 25 liter/ha bereikt, en wel bij een
(in de praktijk ongebruikelijke) bespuiting van 2 à 3
meter hoge struiken. De methode en intensiteit van
spuiten enerzijds en de bedekkingsgraad en hoogte
van de Prunus struiken anderzijds blijken van grote
invloed op de dosering te zijn (tabel 3). Daarbij moet
de in de tabel gehanteerde bedekkingsgraad (kroonprojectie) duidelijk onderscheiden worden van het
door de praktijk gehanteerde begrip "bezetting": deze
werd in alle vier gevallen als "volledig" opgegeven.
De lagere bedekkingsgraad maakt dat de spuit

vloeistof niet gelijkmatig over de oppervlakte ver
deeld wordt, maar dat er op kleine oppervlakten
veel hogere doseringen voorkomen. De precieze
verdeling van de vloeistoffen op, onder en tussen de
struiken is bepaald en in tabel 3 weergegeven in 0,1
ml/m2; de verkregen waarden zijn numeriek gelijk
aan l/ha, en dus rechtstreeks vergelijkbaar met die
in tabel 2. Onder de struiken werd dus in één
object een hoeveelheid spuitvloeistof opgevangen
overeenkomend met 9 l/ha. Ook dit is echter nog
maar een gemiddelde waarde: plaatselijk zal nog
een hogere dosis per oppervlakte neerkomen door
afdruipende druppels spuitvloeistof. Bij de bepaling
van de mogelijke toxische effecten, speciaal op de
bodemfauna, zal met de locaal toegediende hoeveel
heid van globaal 10 liter/ha en puntsgewijze nog hoger
rekening moeten worden gehouden.
Effecten van de bestrijdingsmiddelen op zoogdieren
en vogels
a

Toxiciteit

De beschikbare gegevens over de invloed van
2,4,5-T op de zoogdieren, van muizen tot edelherten,
duiden niet op een schadelijk effect. Bij laboratorium
proeven met herkauwers leverde een hoeveelheid
van maximaal 1200 mg per kg voedsel over een
beperkte periode geen acuut effect op. Voor knaag
dieren en vogels lag deze waarde bij respectievelijk
max. 800 en 600 mg/kg (20). Aanvullende gegevens
zijn te vinden in een overzichtsartikel van Way (23).

Tabel 3. Verdeling van de spuitvloeistof onder, tussen en op de struiken, uitgedrukt in
0.1 ml/m2 (= l/ha).
hoeveelheid 2,4,5-T in 0.1 ml/m2
bedekking en hoogte
Prunus vegetatie

onder
struiken

tussen
struiken

op struiken

40%
20%
20%

3
9
3

1
2
2.5

25
48
30

1-1.5 m
1-1.5 m
0.5-1 m

Table 3: Distribution of 2,4,5-T on, under and between the Prunus shrubs in relation with
cover and height of the shrubs.

Proeven bij rendieren werden uitgevoerd na het
optreden van veel sterfgevallen en miskramen, het
geen werd toegeschreven aan het eten van be
spoten blad. Bij voederproeven waarbij het voedsel
behandeld was met 2,4,5-T of andere fenoxyzuren
konden echter geen effecten van deze stoffen op
de dieren worden waargenomen (10).
Met behulp van gegevens van de afdeling wildbiologie
van ons instituut over consumptie van Prunusblad
door edelherten en eigen metingen over de hoe
veelheid spuitvloeistof op het Prunusblad, kon zeer
globaal worden berekend dat de dagelijkse op
name op zijn hoogst 25 mg zal zijn. Hierbij is aan
genomen dat de herten onmiddellijk na de bespuiting,
en in grote hoeveelheden, het blad zouden consume
ren. Maximaal zou dan in de pens 125 mg kunnen
worden aangetroffen. Voor reeën zullen deze cijfers
nog veel lager liggen. In beide gevallen ligt deze
waarde ver onder de genoemde grenswaarde van
1200 mg/kg. Giban (13) concludeerde ook dat de toe
passing van fenoxy-verbindingen geen gevaar voor
het wild inhoudt.
Bij fazanten (15) is geconstateerd, dat de behan
deling van veren, voer en kooi met 2,4,5-T niet
van invloed was. Waarnemingen aan fazanten in
een bespoten bosje toonden dat het middel geen
invloed op het gedrag van de vogels had. Wel
gingen ze na ongeveer twee weken - toen de bla
deren gingen verwelken - het bosje mijden.
Voor amitrol ligt het "geen-effect-niveau" in een
aantal gevallen nog hoger. Bij vogels en knaagdieren
zijn waarden boven 2000 mg/kg gevonden (20). An
dere gegevens wijzen er echter op dat het middel
toxisch kan werken. Zo werd bij ratten een in
werking op de schildklier geconstateerd. Ook voor
herkauwers zijn de gegevens variabel (19). Bij
schapen en lammeren, die graasden op grasland dat
met amitrol bespoten was, kon geen effect worden
waargenomen. Daarentegen vonden andere onder
zoekers dat een orale toediening van 200 mg/kg
amitrol aan schapen dodelijk was (19). Volgens
Giban (13) is dit middel niet giftig voor het wild.
Gegevens over effecten op vogels na het eten van
de bessen zijn niet voorhanden. Gezien de waar

58

neming dat het middel via de plant in de vrucht
kan komen, mag deze mogelijkheid echter niet
worden uitgesloten.
Afgaande op de beperkte hoeveelheid informatie
over toxiciteit van ammoniumsulfamaat is deze ook
laag. Met ratten (22) werden bij 500 mg/kg geen
aanwijzingen voor een schadelijke uitwerking
geconstateerd.
b

Indirecte effecten

Naast de besproken directe effecten van de toege
paste middelen zullen er zeker ook indirecte effecten
kunnen voorkomen. Door de bestrijding van Prunus
serotina zal de gehele vegetatie een aanzienlijke
verandering ondergaan. Dit kan mogelijk zijn weer
slag hebben op bijvoorbeeld de bruikbaarheid van
een perceel als rustgebied voor wild nu de dichte
afschermende Prunusvegetatie is verdwenen. In
plaats van Amerikaanse vogelkers kunnen andere
loofhoutsoorten een kans krijgen die mogelijk een
beter voedsel voor wild vormen en een rijkere insektenfauna herbergen, terwijl een ondergroei zich kan
ontwikkelen. Deze kunnen de nestgelegenheid en
het voedselaanbod voor vogels beïnvloeden. Het
herstellen van de ondergroei kan een betere leef
ruimte scheppen voor muizen en dergelijke. Voor
knaagdieren is bijvoorbeeld gevonden, dat onkruid
bemesting op weidegrond - en de daarmee gepaard
gaande verschuiving in de vegetatie naar grassen de populatie drukt (17). Dergelijke verschijnselen
zullen zeker ook een punt van onderzoek moeten
worden met betrekking tot de bestrijding van Prunus
serotina; zonder nader onderzoek is het bovendien
niet te zeggen of deze effecten positief of nega
tief gewaardeerd moeten worden.
Toxiciteit van de bestrijdingsmiddelen voor het
bodemleven
Bij de toepassing van 2,4,5-T, amitrol en ammo
niumsulfamaat wordt het uiteindelijk effect niet alleen
bepaald door de grootte van het onmiddellijk effect,
maar ook door de duur waarover dit effect op

treedt, welke weer afhankelijk is van de verblijfsduur
van het middel. Over de verblijfsduur in de bosbodem zijn onder andere gegevens verzameld door
Norris (20).
Hij vond in strooisel van Alnus rubra dat van 5,6
liter 2,4,5-T per hectare 80% was verdwenen na 100
dagen en van een dergelijke dosering amitrol een
zelfde percentage na 35 dagen. In de bodem varieert
de verblijfsduur, afhankelijk van o.a. bodem- en
klimaattype, voor 2,4,5-T van drie tot zes maanden
en voor amitrol van één tot drie maanden. Voor
ammoniumsulfamaat wordt een persistentie van
enkele weken opgegeven (11).
Uit literatuuropgaven van veld- en laboratorium
onderzoek blijkt dat zowel 2,4,5-T als amitrol van
invloed zijn op een aantal groepen van de bodem
fauna (de ongewervelde dieren in de bodem). Over
ammoniumsulfamaat zijn er geen gegevens voor
handen. Van Goor, Zonderwijk en Van der Drift
(14) vonden bij veldproeven met 2,4,5-T in een do
sering van 6 tot 12 liter/ha lagere aantallen van franje
staarten en miljoenpoten. De aantallen duizendpo
ten en regenwormen waren gelijk gebleven, terwijl
loopkevers en hun larven in aantal waren toege
nomen. Davis (8) constateerde dat in het labora
torium een hoeveelheid van 1000 tot 50.000 ppm
(!) in een kunstmatig dieet op keverlarven een matig
negatief effect had.
Van amitrol is gevonden dat het een duidelijk
negatief effect heeft op nematoden (4,6,7). Dit geldt
ook voor regenwormen, waarbij praktijkdoseringen
een duidelijk verhoogde sterfte te zien gaven (6,12,
van Rhee pers. med.).
In een eigen onderzoek zijn proeven opgezet met
een drietal soorten, te weten: de pissebed Philoscia
muscorum (Scopoli), de springstaart Onychiurus
quadriocellatus Gisin en de loopkever Notiophilus
biguttatus Fabr. Deze soorten kunnen in een voedselreeks worden gerangschikt (fig. 2), waarbij een
aantal verschillende voedselniveaus is vertegen
woordigd. De pissebed vertegenwoordigt de macroarthropoden die het organische materiaal fragmen
teren, de springstaart vertegenwoordigt de micro- en
meso-arthropoden die - in wisselwerking met de mi
croflora - voor een verdere afbraak van dit ma
teriaal zorgen. De loopkever is een predator. Opge
merkt moet worden dat deze reeks slechts één van
de mogelijkheden is welke in het ingewikkelde
voedselweb in de bodem kunnen voorkomen, terwijl
de gekozen dieren niet noodzakelijkerwijs represen
tatief zijn voor hun groep wat betreft gevoeligheid
voor de bestrijdingsmiddelen. In het laboratorium
is nagegaan in hoeverre 2,4,5-T (en in een beperkt
aantal proeven ook amitrol) van invloed is op mor
taliteit, gedrag, voortplanting en voedselconsumptie van deze dieren. De proeven werden onder zo
natuurlijk mogelijke omstandigheden uitgevoerd.
Door middel van rechtstreekse bespuiting van

het dier werd vastgesteld hoe de directe invloed van
2,4,5-T op de mortaliteit van de pissebed was. Daar
bij trad eerst bij een dosering van 50 liter/ha een
sterfte op die significant afweek van de sterfte in
de controle. De soort is dus relatief ongevoelig.
Ook de voedselopname van de pissebed werd niet
nadelig beïnvloed. Van bespoten blad werd aanvan
kelijk tets meer gegeten dan van onbespoten blad,
maar dit verschil was na twee à drie maanden geni
velleerd. De consumptie van bespoten blad had
geen aantoonbare invloed op de sterfte van de pis
sebedden. Er werd echter met de relatief korte
proefperiode van vier weken gewerkt en de re
sultaten zullen dus nog voor een langere periode
moeten worden geverifieerd.
Voor het werk met de springstaart werd een
grondagar-substraat gebruikt waar het middel
doorheen werd gemengd. Met deze methode gaf
een dosering overeenkomend met 12,5 liter/ha 2,4,5-T
bij continue expositie reeds een hogere sterfte.
Het bleek voorts dat het middel tevens een veran
dering in het gedrag van de springstaarten kan ver
oorzaken. Behalve een activiteitsverhoging of -ver
laging bij een lage, respectievelijk hoge dosis, trad
ook een afstotende werking van het middel op. De
dieren bleken nl. in staat een verontreinigd deel van
het substraat te ontwijken en aan de inwerking
van het middel te ontsnappen. In tabel 4 zijn de
resultaten van een proef samengevat, waarin na tien
dagen is nagegaan, welk percentage van de spring-

Prunus
serotina

Philoscia
muscorum

excrementen
microflora
Onychiurus
quadriocellatus

Jotiophilus
iguttatus

Figuur 2:

Schema van mogelijke voedselketen met directe
(zwarte pijlen) en indirecte (witte pijlen) effecten
van 2,4,5-T.
Figure 2: Scheme of possible trophic chain: Prunus,
isopod, pellets, microflora, springtail and beetle,
with direct (black arrows) and indirect (white
arrows) effects of 2,4,5-T.
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staarten van een verontreinigd substraat ontsnap
te, welk percentage niet ontsnapte en toch bleef le
ven en welk percentage dood ging. Uit deze re
sultaten kan geconcludeerd worden, dat in het
veld - waar de verontreiniging van de bodem volgens
onze gegevens maximaal 10 liter/ha zal bedragen hoogstens een deel van de springstaarten gedood
zal worden. Hierbij moet opgemerkt worden dat
juveniele dieren duidelijk sterker beinvloed wer
den, zodat een effect wellicht over een langere
periode kan doorwerken.
Bij gelijksoortige proeven met amitrol is door de
student W. van Doorn gevonden, dat bij een dosering
van 30 liter/ha tussen 15 en 20% van de spring
staarten was gestorven en dat de rest voor het
overgrote deel was ontsnapt. Voor amitrol -f ammoniumthiocyanaat lag de sterfte een fractie hoger.
Met betrekking tot de voortplanting vond hij, dat
volwassen dieren wel eieren legden, maar dat een
deel van deze eieren niet uit kwam. Bovendien wa
ren de pas uit het ei gekomen juveniele dieren zeer
gevoelig voor het middel: bij 15 liter/ha was de
sterfte al 30%.
De loopkever is overdag zeer actief en loopt daar
door gerede kans bij bespuiting geraakt te worden.

Beinvloeding door 2,4,5-T lijkt daarbij heel wel mo
gelijk, want bij bespuiting van het dier zelf was bij
een dosering van 3 liter/ha nog van een nadelige
beinvloeding sprake. Ook zijn er aanwijzingen voor
een indirect effect via de prooi. Indien de loop
kevers gevoerd worden met springstaarten die met
2,4,5-T gedood waren, vertoonden ze een kortere
overlevingsduur dan normaal gevoede loopkevers.
Ook een aantal andere loopkeversoorten is gevoe
lig voor 2,4,5-T, zoals in tabel 4 te zien is. Opmer
kelijk is de geringere gevoeligheid bij grotere soor
ten, Abax ater en A. parallelus, in vergelijking met
de kleinere soorten, Notiophilus biguttatus en Leistus
rufomarginatus.
Uit deze tabel is ook af te lezen dat amitrol minder
giftig is voor loopkevers. Nadelige effecten treden
eerst op bij een dosering van 30 liter per hectare.
Microflora
Over het effect van 2,4,5-T op de microflora is veel
onderzoek verricht, waarvan uitvoerige samenvat
tingen beschikbaar zijn (5, 18). Hier wordt vol
staan met een korte karakteristiek. Onder invloed
van het middel treedt aanvankelijk een daling van
de nitrificatie op, één der gevoeligste microbiologi
sche bodemprocessen. Later is een herstel waar
neembaar. Op de totale aantallen micro-organismen
heeft het middel hoogstens een gering effect; bij
een aantal organismen is zelfs een duidelijk positief
effect waarneembaar. Ook bij de andere twee mid
delen - amitrol en ammoniumsulfamaat - zijn noch
bij de totale aantallen micro-organismen, noch bij de
verschillende microbiologische processen veran
deringen geconstateerd.
De invloed van micro-organismen op herbiciden
in de bodem is aanzienlijk. De microbiële afbraak is
het voornaamste proces dat de verblijfsduur van
deze middelen in de grond bepaalt. Voor alle drie
middelen is deze afbraak volledig.

Tabel 4: Lot van springstaarten op een 2,4,5-T bevattend
substraat na tien dagen.
dood op
substraat

ontsnapt van
substraat

45%

17%

3%
6%

33%
58%

38%
64%
36%

dosering

levend op
substraat

12,5 l/ha
25 l/ha
50 l/ha

bij de controle was de sterfte nihil
Table 4: Percentage of springtails which stayed alive on,
died on or escaped from a substrate containing 2,4,5-T.
after ten days.
Tabel 5.

Gevoeligheid van loopkevers voor de bestrijdingsmiddelen.

soort kevers

Notiophilus biguttatus
Notiophilus biguttatus
Leistus rufomarginatus
Leistus rufomarginatus
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus oblongopunctatus
Nebria brevicollis
Abax parallelus
Abax ater
Abax ater

laagste dosering waarbij nadelig effect
werd waargenomen, uitgedrukt in l/ha
2,4,5-T
6.2
3.1
1.5
3.1
12.5
12.5
12.5
50
50
50

amitrol

45

> 90

120

Table 5: Susceptibility of Carabids for the herbicides, lowest dosage (litres/ha) with
significant higher mortality than control.
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Conclusies
Er zijn tot dusver nog geen aanwijzingen gevonden
dat de tegen Prunus gebruikte bestrijdingsmiddelen
een schadelijk effect hebben op vogels of zoogdie
ren. Het moet nog onderzocht worden of het eten
van verontreinigde bessen schadelijk voor vogels is.
Ten aanzien van de invloed op de bodemfauna
is het van belang te constateren dat de verdeling
van het bestrijdingsmiddel binnen een behandeld
perceel duidelijk ongelijkmatig blijkt te zijn. Een re
latief groot deel van de verspoten vloeistof komt op
de struik zelf terecht. Absoluut gezien kan echter
nog een aanzienlijke hoeveelheid spuitvloeistof
op de grond onder de struiken en in mindere mate
tussen de struiken terechtkomen. De belangrijkste
vervuiling onder de struiken zal daarbij gevormd wor
den door puntconcentraties van druppels, die van
de bladeren afdruipen.
Dit verspreidingspatroon impliceert dat het ge
middeld totaalverbruik per hectare geen reële maat
geeft voor de kans op neveneffecten op en in de
bodem. Voor de dosering van toxiciteitsproeven zal
uitgegaan moeten worden van bovengenoemde
puntconcentraties. Het houdt tevens in, dat maar
een deel van de bodemdieren de kans loopt in contact
te komen met het middel en dat er voor hen een
mogelijkheid bestaat om zich aan de invloed van
het middel te onttrekken door naar niet geraakte
plaatsen uit te wijken.
Afgaande op de uitgevoerde experimenten en de
aangehaalde literatuur moet dan geconcludeerd
worden dat er duidelijke effecten van de onkruid
bestrijdingsmiddelen 2,4,5-T en amitrol op groepen
van de bodemfauna kunnen optreden. Deze effecten
zullen in het veld waarschijnlijk echter op beperkte
oppervlakten optreden - en gezien de relatief ge
ringe persistentie - voor niet langer dan een klein
jaar. Afgaande op de literatuurgegevens lijkt amitrol
niettemin minder gewenst te zijn, al werden de ver
melde toxische effecten niet teruggevonden in onze
(beperkte) proefserie met bodemfauna-elementen.
Niettemin is het nuttig zich te bezinnen op de
noodzaak van chemische bestrijding. Dat men in ge
bieden, waar Prunus over grote oppervlakten en
in een dichte bedekking voorkomt, tot chemische
bestrijding overgaat is begrijpelijk. Gezien de mo
gelijke neveneffecten van spuiten met 2,4,5-T, ver
dient aansmeren met 2,4,5-T of strooien van ammoniumsulfamaat - zo dit mogelijk is - de voorkeur.
Ook zou gedacht kunnen worden aan maaien. Bij
het momenteel gehanteerde ruime plantverband kan
dit met de bosmaaier redelijk efficiënt worden uit
gevoerd. Bovendien zal het nauwelijks duurder
zijn dan spuiten voorzover dit laatste dé Prunus niet
kan uitroeien, waardoor regelmatige herhaling nood
zakelijk is. Men kan zich hierbij tevens afvragen
in hoeverre het nuttig zou zijn sommige stukken
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Onychiurus quadriocellatus bij excrement van
Philoscia muscorum en eigen excrementen
Onychiurus quadriocellatus with pellet of Philoscia
muscorum and own pellets

te laten staan in rustgebieden van het wild of in
vogelbosjes. Verspreiding van daaruit zal mee
vallen indien in de omgeving de bodem niet ver
stoord is. Eventuele uitzaai zou kunnen worden be
streden door uitsteken van de jonge planten.
Een en ander is te meer acuut geworden door de
twee stormrampen. Op veel plaatsen kan het in
de grond liggend zaad door het uitslepen van omge
waaide bomen tot kieming worden gestimuleerd (21),
waardoor opslag van Prunus over aanzienlijke op
pervlakten mogelijk kan zijn.
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SAMENVATTING
De bospest Prunus Serotina Ehrh. (Amerikaanse vogelkers) kan chemisch en mechanisch
worden bestreden. De mechanische middelen, kappen en rooien, zijn arbeidsintensief;
van de chemische middelen wordt een overzicht gegeven van de toegepaste hoeveel
heden (tabel 1) en van hetgeen, vooral uit de literatuur, bekend is over schade
lijke nevenwerkingen op zoogdieren en vogels, bodemfauna en -flora.
Toepassing
Toegepast kunnen worden 2,4,5-T,

amitrol en ammoniumsulfamaat, waarvan de eerste

twee in oplossing en sulfamaat als strooipoeder wordt toegediend. Voor effectieve
bestrijding met het wettelijk verboden amitrol is minimaal nodig 10 1/ha, 3%oplossing; voor bladbehandeling werd de afgelopen jaren door Staatsbosbeheer 2,4,5-T

toegepast indoseringen van 5-15 1 ha (3%-oplossing). Voor stobbebehandeling gebruikte
men bij Staatsbosbeheer J.-56 kg ammoniumsulfamaat per ha. Deze cijfers zijn niet
zonder meer een maat voor de plaatselijk optredende concentraties.
Toxiciteit
Zoogdieren en vogels:
Uit de literatuur blijkt dat voor herkauwers, knaagdieren en vogels de maximale
hoeveelheid 2,4,5-T

die

noS

geen acuut effect heeft, respectievelijk 1200,

800 en 600 mg/kg voedsel is. Uit eigen onderzoek bleek dat edelherten en reeën
slechts 25 mg of minder per dag binnenkrijgen. In een proef bleek 2,4,5-T
evenmin op fazanten van invloed.
Voor amitrol vermeldt de literatuur voor vogels en knaagdieren een maximaal toe
laatbare dosis van 2000 mg/kg voer. Overigens werden bij ratten en schapen bij
lagere hoeveelheden wel effecten waargenomen.
Gevolgen van veranderingen in de vegetatie als gevolg van bestrijding dienen onder
zocht te worden.
Bodemfauna:
De gebruikte bestrijdingsmiddelen blijven enkele weken tot enkele maanden in de
bodem aanwezig en kunnen daar de bodemfauna beïnvloeden. 2,4,5-T in een do^orinp,
van 6-12 1/ha verlaagde in het veld de aantallen franjestaarten en miljoenpoten.
Keverlarven ondervinden een matig negatief van 1000-50.000 mg/kg 2,4,5-T in hun
dieet.
In eigen onderzoek bleek zowel bij rechtstreekse bespuiting met 2,4,5-T als bij
opname van besmet voedsel gedurende beperkte tijd de pissebed Philoscia muscorum
(Scopoli), relatief ongevoelig. Continue blootstelling van de spingstaart
Onychiurus quadriocellatus

Gisin gaf verhoogde sterfte, maar ook trachtten de

dieren op een voedingsbodem met een concentratie 2,4,5-T equivalent aan 12,5 1/ha
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het besmette gebied te ontvluchten.
De loopkever ondervindt nadelig effect van directe bespuiting (3 1/ha) en is
ook gevoelig voor besmet voedsel in de vorm van springstaarten gedood met
2,4,5-T

De gevoeligheid hangt af van de soort loopkever (tabel 5).

Van amitrol is een negatief effect gevonden op nematoden en regenwormen. Een
voedingsbodem met een concentratie amitrol equivalent aan 30 1 amitrol per
ha doodt 15-20% van daaraan blootgestelde springstaarten. Ook loopkevers onder
vinden door bespuiting met die concentratie schade.
Microflora:
Ov&r de invloed van 2,^,5-T

op de bodemflora geeft de literatuur uitge

breide overzichten. Op de totale aantallen micro-organismen heeft 2,^»5-T
hoogstens gering effect. Ook amitrol en ammoniumsulfamaat veranderen de
microbiële processen in de bodem niet, voor zover men weet.

r-ereraat i.
UDC 632.934/.935/.954:634.24
Eijsackers, H. (Rijksinst. Natuurbeheer, Arnhem, NL); 1974.

Mogelijke

neveneffecten van bestrijdingsmiddelen tegen Prunus serotina.
of controlling Prunus serotina with herbicides.)
(NEBTAV) 46:55-62.

(Side-effects

Ned. Bosbouw Tijdschr.

2 figs.; 5 tables; 2 plates; 23 refs.; En summary.

In the period 1966—1973, herbicides were being used increasingly to
control the weed shrub American black cherry (Prunus serotina) rather than
clearance (grubbing, felling, mowing) by machine, which was more time-consuming,
dearer and needed repetition every few years.

Herbicides used were 2,4,5-

-trichlorophenoxyacetate (2,4,5-T; as leaf spray, substance concentration in
_]
•
_2
water 0.12 mol'litre , amount of substance/ground area 6—30 mmol'm ; for
treating trunks or stumps, substance concentration in diesel oil 0.24 mol'litre
and ammonium sulphamate (dust on trunks or stumps, amount/ground area

10—500 mmol'm

_2

— values recalcuàated on the assumption that the dust is

pure ammonium sulphamate, abstractor).

Not then permitted but promising in

Dutch trials was 3-^mino-1,2,4-triazole (amitrol; as leaf spray, substance
—j
_2
concentration in water 3.57 mol'litre ; amount/area 35.7—107 mmol'm );
addition of ammonium thiocyanate to the solution encouraged translacation
from the leaves and was effective for at least 4 years.

Distribution of

sprayed 2,4,5-T on the bushes and in the soil under or between bushes varied
with density of shrub cover and with its height.

According to published

data, mammals and birds of different species tolerated a substance content
of 2,4,5-T in feed of 2.3—4.7 mmol'kg

amitrol affected the thyroid of

rats and at a substance content in feed of 2.4 mmol"kg ' killed sheep;
sodium sulphamate at 4.4 mmol'kg

did not harm rats.

In forest litter,

four-fifths of the 2,4,5-T disappeared in 100 days after spraying an
-2

amount/ground area of 66 mmol'm

; amitrol disappeared quicker, about 35 days.

Complete disappearance took about twice as long, varying with soil and climate;
ammonium sulphamate disappeared in several weeks.

For some species of

invertebrate, populations decreased and mortality increased in soil of sprayed
areas.

Initially after spraying 2,4,5-T, nitrification decreased but recovered

later.

Numbers of microbes in soil were not affected by any of the herbicides,

which could all be completely degraded by the microflora.

In trials at the

Arnhem laboratory, mortality of woodlouse Philoscia muscorum (Oniscoidea:
Isopoda) increased on a dieE/o? $?Xerotina leaves sprayed with 2,4,5-T at
60 mmol'm"2.

For springtail Onychiurus puadriocellatus (Gollembola), mortality

especially of juveniles, was higher on an agar diet containing soil sprayed
—2
*
• —2
with 11 mmol'm
than in normal soil.
Amitrol at 107 mmol'm
gave similar
mortality.

With either herbicide, springtails avoided contaminated material.

Notiophilus biguttatus was more sensitive than larger species of ground beetle,

being harmed after contact with spray at only 3.9 mmol m
springtails killed by 2,4,5-T.

-2

and after eating

referaat 2
De amerikaanse vogelkers geeft bij sterke ontwikkeling groeireductie, sterk
verhoogde kosten en verdringt inheemse struiken en kruiden.
bestrijding kan mechanisch en chemisch gebeuren. De eerste methode is duur en
het effect is beperkt.
Chemische bestrijding kan met verschillende middelen, moet zorgvuldig geschieden
en heeft - al naar het middel - een werking van een paar jaar.
neveneffecten
2,4-,5-T gaf bij zoogdieren geen schadelijke effecten, bij 1200 mg/kg voedsel;
voor knaagdieren en vogels was dat resp. 800 en 600 mg/kg.
Fenoxy-verbindingen zijn niet schadelijk voor herten en reeën.
Emitrol geeft geen neveneffect, al zijn er ook resultaten van proeven bekend
dat 200 mg/kg bij schapen dodelijk was.
Ammoniumsulfaat gaf bij ratten geen schadelijke effecten.
Over verschillende soorten indirecte is nog veel te weinig bekend. Nader onder
zoek is gewenst.
invloed op het_bodemleven
2,4,5-T en amitrol kunnen van invloed zijn op de ongewervelde dieren in de
grond; amitrol heeft een duidelijk negatief effect op nematoden en regenwormen.
Proeven met pissebedden, springstaarten en loopkevers toonden aan dat de eerste
twee niet, de laatste wel gevoelig waren voor de verschillende middelen, de
loopkever was minder gevoelig voor amitrol.
microflora
2~4~5-T~döet aanvankelijk de nitrificatie dalen; deze herstelt zich later. Het
effect op de totale aantallen micro-organismen is klein; bij sommigen is zelfs
een duidelijk positief effect te zien. Amitrol en ammoniumsulfaat hebben geen
veranderingen te zien gegeven.
De bodem micro-organismen breken alle drie de middelen volledig af.
G.K.
referaat 3
932
used

EUSACKERS, H.

against

[Possible side effects of herbicides

Prunus serotina.]
Nederlands Bosbouw
Tijdschrift ( 1974) 46 (4) 55-62 [NI, en. 23 réf.]
In the Netherlands, large amounts of 2,4,5-T and NH4
sulphamate have been used to control P. serotinn scrub,
which is invading considerable areas, including forests. From
a review of literature and some experiments, it is concluded
that side effects on mammals are not likely, but no data arcavailable on the effects on birds eating contaminated cherries.
The herbicides are potentially toxic to at least some
representatives of the soil fauna, and amitrol, though it
promises to be more effective than 2,4,5-T for control of P.
, , he nther more toxic to the soil fauna
serotim, seems to he r
.„ravine are discussed
Possible alternatives to large-scale spraying

Forestry Abstracts 36(1975)2:932
referaat 4
A H)Ü7

034.0.4*11
ü34. Ü. 17 P runua se rotina
U3SJ.U5.U24.3
EUSACKERS, II. MOGELIJKE NEVENEFFECTEN
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN TEGEN PRUNUS
SEROTINA.
Nederlands Bosbouw Tijdschriit 4ü (1974) 4: 55-02.
afbn. tokn. tabn. 23 lit. opgn.
Na een overïieht van de huidige toepassing van be
strijdingsmiddelen wordt getracht informatie te ver
schaften over mogelijke neveneffecten van de gebruikte
bestrijdingsmiddelen (ter bestrijding van vogelkers in
bossen) op het dierenleven in liet bos op grond van gege
vens uit de literatuur en uit eigen onderzoek. (Doe)

Landhouwdor.umentatie 30( 334)26: 409 7
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