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BIJDRAGE
TOT D E V E R G E L I J K E N D E
M O R P H O L O G I E DER
THYSANOPTERA

J. DOEKSEN

NN0B201.HB

Dit proefschrift met stellingen van
JOHANNES DOEKSEN,
Landbouwkundig Ingenieur, geboren te IJmuiden
den 29sten October 1912, isgoedgekeurd door den
promoter, Dr W. K.J. Roepke, hoogleeraar in het
dierkundig deel der plantenziektenkunde.
De Rector Magnificus der Landbouwhoogesckool,
Ir M. F. VISSER
Wageningen, 19Juni 1941

BIJDRAGE
TOT DE V E R G E L I J K E N D E
M O R P H O L O G I E DER
THYSANOPTERA
PROEFSCHRIFT
TER V E R K R I J G I N G VAN DEN GRAAD VAN

D O C T O R IN DE LANDBOUWKUNDE
OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFIGUS
IR M.F.VISSER,HOOGLEERAARINDELANDBOUWWERKTUIGEN, DEAFWATERING VAN DEN BODEM
ENDEPOLDERBEMALING, TEVERDEDIGENTEGEN
DE BEDENKINGEN VAN EEN COMMISSIE UIT DEN
SENAAT DER LANDBOUWHOOGESGHOOL TE
WAGENINGEN OP DONDERDAG 10 JULI 1941 TE
15 UUR DOOR

J. DOEKSEN

H. VEENMAN <feZONEN — WAGENINGEN

STELLINGEN

De Merothripidae H O O D dienen als een familie van de Thripoidea
H O O D en niet als een zelfstandige superfamilie te worden opgevat.
«

II
Bij de Aeolothripoidea H O O D is het tentorium goed ontwikkeld, in
tegenstelling tot de andere Thysanoptera, waar het sterk gereduceerd
is.
Ill
De imago van Aeolothrips fasciatus L. leeft niet van roof, zooals de
larve.
IV
Bij de omzetting van organische stoffen in den grond moet men in
het bijzonder rekening houden met de entomo-fauna.
V
Het propageeren van de zgn. ,,bijenkast voor fruittelers" levert nadeel voor de bijenteelt en geen voordeel voor de fruitteelt op.
(Meded. v. d. Tuinb.voorl.dienst no. 16, Bijen houden
door fruittelers, door Dr Ir A. Minderhoud).

VI
Ten onrechte meent M E I J E R S , dat ,,Flurzwang" een gevolg is van
de toepassing van wilden wisselbouw.
(Vruchtopvolging door Ir P. G. Meijers, p. 8—9.)

VII
De pereolatie-proeven van VAN DER MAREL, welke zouden moeten
aantoonen, dat het P0 4 -ion niet aan den grond wordt geadsorbeerd,
missen haar bewijskracht.
(v. d. Marel, diss.Wageningen).

VIII
De verdeeling van den bodem in fraeties, zooals opgegeven in normaalblad N 209, is niet voldoende voor de Landbouwpractijk.
IX
Bij het kweeken van tarwerassen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de thans in cultuur zijnde vormen van Triticum vulgare, zal men
er op moeten rekenen, dat grootere winterhardheid steeds gepaard
gaat met lagere opbrengst.
X
Het is noodzakelijk, dat bij de studie aan de Landbouwhoogeschool,
met name voor de studierichting L, reeds voor het candidaatsexamen,
drie maanden practijk in drie verschillende landbouwstreken worden
doorgebraeht.

Aan Marjanmke

In overlegmet den promoter geen voorrede
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I. Inleiding
a. Algemeen overzicht
b. Techniek en materiaal
II. Morphologie
a. Algemeene bouw
Bouw van het integument; aanhangselen van het integument; stigmata.
b. Kop
Kopskelet
Tentorium; verdikkingslijsten van het integument.
Oogen
Antenne
Bouw; ehaetotaxie; aantal leden; zintuigorganen.
Monddeelen
Clypeus; labrum; mandibels; maxillen; labium; hypopharynx ; werking der monddeelen.
c. Thorax
Exoskelet
Prothorax; mesothorax; metathorax; thorax index;
ehaetotaxie.
Poot
Coxa; trochanter; femur; tibia; tars; praetars; werking van den poot; ehaetotaxie.
Vleugel
Ontwikkeling; vorm; adering; ehaetotaxie.
d. Abdomen
Segmenten
Ie t/m Vile segment; VHIe t/m Xle segment der<J<J;
VHIe t/m Xle segment der $$; ehaetotaxie.
Uitwendige genitalia
$ genitalia; <Jgenitalia.
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I. INLEIDING
a. ALGEMEEN OVERZICHT

De monddeelen der Thysanoptera zijn zoo gecompliceerd, dat zij
langen tijd onzekerheid hebben doen ontstaan omtrent de juiste plaatsing van de orde in het systeem der inseeten. Bepaalde auteurs rangschikken hen onder de Hemiptera, omdat de monddeelen stekend en
zuigend zijn, anderen sluiten hen bij de Orthopteraaan,wegensde aanwezigheid van maxillaire en labiale palpen (cf. Systematiek). Het is
dan ook te begrijpen, dat in de eerste plaats de monddeelen der Thysanoptera door vele auteurs zijnbestudeerd. Deverdere bouw trok minder
belangstelling.
Voor de meeste van deze onderzoekingen geldt het bezwaar, dat
sleehts 66n of enkele nauw verwante soorten bestudeerd werden en
hieruit zeer verstrekkende conclusies werden getrokken. BOERNER
(1904, 1929) b.v. grondt zijn conclusies op het onderzoek van een
enkele soort van de sterk gespecialiseerde familie Phloeothripidae.
PETERSON (1915) noch R E I J N E (1926),welkebeiden diepgaande studie
van de monddeelen der Thysanoptera hebben gemaakt, bestudeerden
de Aeolothripoidea, een superfamilie, welke door haar primitief karakter van groot belang is voor de homologiseering van de verschillende
deelen. Het werk van PRIESNER (1926—1928) is een handboek voor
de systematiek, waarin de morphologische eigenschappen van vele der
toen bekende Europeesche Thysanoptera zijn verwerkt, echter zonder
dat alle details voldoende tot hun recht komen.
R E I J N E (1926) trachtte door embryologisch onderzoek de monddeelen te homologiseeren. Daar het object ook bij de grootste soorten
nog zeer klein is, zijn moeilijkheden onvermijdelijk.
Het doel van de volgende studie is, enkele van de nog niet bevredigend opgeloste problemen nader uit te werken door vergelijkend morphologisch onderzoek, dat zich zooveel mogelijk over de heele orde
uitstrekt.
b. TECHNIEK EH MATERIAAL

Wij werkten bij destudie van de morphologie uitsluitend met totaalen pluispreparaten. Hiervoor, evenals voor het determineeren van
Thysanoptera, is een bevredigende prepareermethode vereischt. De
prepareermethode moet aan de volgende eischen voldoen:
le Alle eigenschappen van het chitineskelet moeten ongewijzigd bHjven, met dien verstande, dat kleurverschillen van de deelen onderling behouden blijven en dat geen chitineuze deelen, dus ook geen
haren, verloren gaan.

