Am. Vogelkers bestrijden met ‘Ringen & Rooien’
Effectieve bestrijding van Amerikaanse Vogelkers met een systematische, handmatige en gifvrije
aanpak.
De Am. Vogelkers (Prunus Serotina) is een woekerende exoot die onze bossen
verarmt (minder soorten flora, vogels en insecten). De soort is al eeuwen in Europa
aanwezig maar maakte in de vorige eeuw een explosie door nadat hij grootschalig
werd ingezet in de bosbouw om de bodemkwaliteit van naaldbossen te verbeteren
(door overvloedig blad).
Er zijn veel bestrijdingsmethoden geprobeerd, maar deze zijn grotendeels mislukt.
Bestrijding van de kersen dragende bomen met gif (voornamelijk “Round up”) en
mechanische middelen (uittrekken met machines of zelfs paarden) falen, doordat ze
het probleem met grote aantallen kersen in de bodem niet aanpakken. De
zaaddragers – exemplaren vanaf het 4e jaar (afhankelijk van de omstandigheden) –
produceren honderden tot tienduizenden kersen per jaar! Deze vormen de
‘zaadbank’ en blijven 5-7 jaar kiemkrachtig, al komt maar een deel op.
De meeste groenbeheerders hebben de soort ‘geaccepteerd’ en nemen alleen nog
beheermaatregelen (snoeien) die tijdelijk effect hebben.
De plant is goed bestand tegen droogte en kou, en loopt na omzagen weer sterk uit.
Maar met een eenvoudige handmatige aanpak op een systematische manier zijn
zelfs de zwaarst besmette gebieden onder controle te krijgen. Na ‘sanering’ is
jaarlijks nog maar een beperkt aantal uren bewaking nodig.

De methode van Ringen en Rooien
Deze bestaat uit de volgende kernpunten:
1. De ‘zaaddragers’ (verspreiding van kersen) elimineren door ringen/afslaan
2. De ‘zaadbank’ (kersen in de bodem) uitputten door zaailingen te rooien
3. Planning (sanering) en Controle (nazorg)

1. Zaaddragers verwijderen
Soortherkenning: Hoe kan je de vogelkers herkennen?
Blad: Op de foto op de eerste pagina is duidelijk te zien dat het blad lang en smal is met
duidelijke nerven. Lichtgroen in het voorjaar, diepgroen in het najaar.
Bast: vrij dun met horizontale streepjes, kenmerkend voor de kersenfamilie..
Geur: Schraap wat bast af, die ruikt duidelijk naar bitterkoekjes, maar ‘s winters minder sterk.
Vogelkersbomen kunnen zonder gif bestreden worden door hun fysiologie tegen hen in te
zetten. Hoe werkt dit?

Sapstromen en energie
In het voorjaar wordt water uit de bodem naar boven gestuwd via de
houtvaten (zie de tekening van de doorsnede van de boom hieronder).
Bovendien wordt zetmeel uit de wortel omgezet in voedingsstoffen, waarmee
de plant bladeren vormt, takken en de stam laat groeien en bloemen en zaden
ontwikkelt.
In het najaar komt er een tweede sapstroom op gang. In de bladeren is door
fotosynthese energie opgeslagen die als een zoetige stof langzaam door de
bastvaten in de schors naar de wortel vloeit. In het najaar kan je deze stof
bij geringde bomen aan de bovenzijde van de ring als ‘klodders’ zien zitten.
De oplossing is energiebeheer! Uitputting van de energie voorraad om te
voorkomen dat de plant het volgende jaar weer uitloopt.

Door het onderbreken van de neerwaartse sapstroom gaat de boom (op den duur)
dood door gebrek aan energie in de wortel. Hiervoor wordt een ring van de Bast én
het Cambium weg geschraapt.
Het is belangrijk om de houtvaten niet te beschadigen omdat het deel van de plant
boven de ring juist energie moet blijven verbruiken en niet te snel mag afsterven.
Scherp gereedschap zoals een bijl, hiep of kapmes is niet nodig en zelfs niet
wenselijk.

Het ‘Ringen’ van een stam
Ringen kan vrij makkelijk met een eenvoudige (lichte) spade op Kniehoogte bij
voorkeur op een glad deel van de stam i.v.m. met het makkelijk verwijderen van
uitlopers. De bast is vrij zacht vergeleken met veel andere soorten en makkelijk
met een overlappende verticale beweging weg te schrapen. Laat geen
groene of bruine strepen bast zitten en verwijder het ‘natte’ Cambium grondig.
Let op: De ‘droogte’ van de ring is belangrijker dan de hoogte van de ring.
Maak de ring goed schoon (droog) en zorg voor een horizontaal rechte
rand rondom aan de bovenzijde
Als de bovenzijde van de ring niet recht genoeg is of de ring niet schoon genoeg
is, dan kan door de druk van het sap aan het einde van het seizoen een ‘brug’
over de ring groeien. Bruggen groeien van bovenaf!

De uitlopers onder de ring verwijderen
Het verwijderen van de uitlopers onder de ring is nodig, omdat de plant anders
via het blad aan deze uitlopers weer energie in de wortel kan opslaan.
Eventuele uitlopers boven de ring kunnen geen kwaad, die onttrekken alleen water
en energie uit de wortel of uit de neerwaartse sapstroom.
Steek de uitlopers dicht op de stam af en laat geen resten van de uitloper achter.
Het kost de plant namelijk meer energie om een nieuwe uitloper te vormen dan
een gedeeltelijk afgeslagen uitloper weer aan te laten groeien.
Afslaan is meestal 2 keer nodig:
 De eerste keer aan het einde van het groeiseizoen (september/oktober);
de meeste uitlopers zitten dan net onder de ring.
 De tweede keer in het nieuwe seizoen in mei/juni;
de uitlopers zitten dan meestal onderaan de stam.
In uitzonderingsgevallen moeten bij een controle van een perceel nog wat
resterende uitlopers afgeslagen worden.

Bruggen over de ring
Een niet goed schoongemaakte ring kan overgroeien. Dit wordt een
‘brug’ genoemd. Hierdoor kan de boom zich compleet herstellen van
de ring en het werk teniet doen.
De brug kan op 1 enkele plaats voorkomen of er kunnen op
meerdere plaatsen overbruggingen groeien. De brug zit niet aan de
stam vast en er zit geen cambium onder.
Het materiaal van de brug is minimaal 10 keer zo dik als de ‘normale’
bast en vele malen taaier. Wegsteken met de spade is doorgaans
geen optie. Het is meestal beter om de brug onder en bovenaan
horizontaal door te zagen tot op het hout en deze er uit te steken
met de spade. Bij meerdere ringen is het verwijderen van de bruggen
te veel werk en is het beter om nieuwe ring aan te brengen. Plaats
deze onder of boven de overgroeide ring en werk de nieuwe ring nu
wel goed recht af aan de bovenzijde, en maak hem grondig schoon.

Rozetten en behandeling van stobben
In sommige percelen zie je dat vogelkersstruiken en bomen meerdere uitlopers hebben, van 3 tot soms wel meer
dan 10 stammetjes. De redenen hiervoor kunnen zijn:
 Onbekendheid met effectieve bestrijding. Alleen afzagen of knippen, is eindeloos te herhalen zonder
resultaat.
 Per abuis afgezaagd bij uitdunning, met name in de winter (slechte soortherkenning!)
 Niet goed behandeld met gif; te weinig gif gebruikt, temperatuur onder de 8 graden, regen binnen 1 uur na
aanbrengen, doorsnede stam minder dan 3 cm, etc.
Het herhaald afslaan of afknippen van de uitlopers op deze oude stobben (handmatig of met de bosmaaier) heeft
meestal weinig of geen resultaat (tenzij meerdere keren herhaald tijdens een seizoen, veel werk). De reden hiervoor
is omdat eenmalig afslaan/knippen (om de paar jaar) de energievoorraad in de wortel onvoldoende uitput. Je kweekt
er enkel wortels mee. Het is derhalve alleen als werkverschaffing te classificeren!
Oplossingen die wel effectief zijn:
 Laat 2-3 van de dikste uitlopers (meer dan +/- 75 cm hoog, heuphoogte) staan en sla de rest af. Verwijder
het blad van van de resterende uitlopers, de top met de hand vasthouden en naar beneden toe het blad er
afstropen, met handschoenen aan). Herhaal het afstropen van het blad om de 30 tot 50 dagen in de zomer.
Na 2-3 keer stropen is de wortel meestal uitgeput afhankelijk van licht en vocht op de locatie.
 Of, sla de uitlopers allemaal af en bedek de stobbe met een laag zand/aarde van minimaal 10-15 cm; een
flinke klus bij grotere stobben en regen kan de afdekking wegspoelen.

2. De zaadbank uitputten
De kersen die jaar na jaar in de bodem belanden vormen de ‘zaadbank’. Ze blijven 5-7 jaar kiemkrachtig, maar
gelukkig komt maar een deel van de kersen uit. De meeste ontkiemende kersen doen dat binnen een jaar of 2-3.
Daarna lopen de aantallen sterk terug.
We putten de zaadbank uit door zaailingen stelselmatig uit te trekken of met de spade te rooien. Het gebruik van
de spade spaart je rug en je handen! Met één of meerdere keren steken op 5-10 cm van de stam steek je de
meeste wortels door en is de plant makkelijk uit te trekken. Schep of trap het gat weer dicht (blad of naalden er
overheen) om ontkieming van kersen te remmen en de bosbodem te beschermen tegen erosie.
Het rooien kan gecombineerd worden met het ringen en de controle op uitlopers.
Het is niet nodig om het uittrekken jaarlijks te herhalen (zaailingen +/- 50 cm hoog).. Bij een controle om het jaar
zijn de struiken 1 tot 1½ meter hoog en zijn makkelijk beet te pakken zonder te bukken.

3. Planning en Controle
Een systematische aanpak is fundamenteel voor de hierboven omschreven aanpak.
Na elke actie in een perceel plan je de volgende stap in je Agenda.
1. Ringen kan het hele jaar zolang je niet bezig bent met de overige stappen.
2. Uitlopers afslaan voor het einde van het groeiseizoen, van midden september tot eind oktober. Herhalen
in mei tot juni van het jaar erop.
3. Zaailingen rooien en controleren om het jaar.
De percelen worden herhaaldelijk bezocht en tijdens deze bezoeken geleidelijk uitgedund. De leeftijd van de
aangetroffen bomen en de dichtheid bepaalt de hoeveelheid werk. Licht besmette percelen eerst behandelen.
De methode is bewezen, zelfs in gebieden die tientallen jaren ongemoeid waren gelaten.
Is een perceel eenmaal ‘gesaneerd’ na een jaar of 2 (zaaddragers dood en twee keer zaailingen rooien), dan vergen
de controles steeds minder werk. Uiteraard is dit afhankelijk van de grondigheid waarmee in de daarvoor liggende
jaren is gewerkt. De geringde dode bomen kunnen na een paar jaar geoogst worden voor brandhout of verwijder
alleen de exemplaren langs de paden voor de veiligheid.
Veel succes met de vogelkers bestrijding en overig natuurwerk!
Voor meer informatie zie Natuurwerkers.nl/vogelkers. Hier vind je
aanvullende kortere flyers.

Natuurwerk is Mensenwerk!

