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Gedur~~nde de laat.ste jaren

is er nugal.

~1at te duen geweest over het gebndk

vc1n bestt·ijd_ingsmiddelen. Ecn toe·nemend aantal mensen ging zich realiseren dat

het merendeel van de produkten die men dagelijks eonsumeert wordt geproduceerd
mL·t gebruikmaking van stoff~n die dienen om onkruid te verdelgen, schimmels te

doden of mogelijke plaagver..,ekkers te onderdrukken. Velen vragen zic:h af of voedS<:!lproduktie op een aanvaardbaar niveau mogelijk is zonder deze stoffen en t.Jijzen

dan op ruetlwden van landbmn,•bedrijven die worden gepropageerd door de biologisch
dynamici. Toch lijkt dit laatste in ons diehtbevolkte land geen werkelijk alternal i e f voor de bes taande z. g.

11

chemisChe 11 landbouwmethodene Irmners, de ruimte die

nodig is voor andere dan landbouwkundige doelen neemt steeds meer toe en de in de
naaste toekomst waarschijnlijk niet drastisch wijzigende prijzen voor het voedselpakket maken een hoge opbrengst per eenheid van oppervlak op goede gronden een
eerste vereiste.

1~ch

hoeft dit niet een toenemend bestrijdingsmiddelenverbruik

voor Nederland als totaal t" betekenen. Nee, integendeel, indien voldoende aandacht
nan onderzoek naar meer geavanceerde methoden van bestrijdingsmiddelen-toepassing

\·JOrdt besteed en het oppervlak waar deze worden gebruikt kan worden verminderd, lijkl
een afname van het totale verbruik zelfs mogelijk. Een voorbeeld van een methode van
geavanceerd gebruik van bestrijdingsmiddelen is de geintegreerde bestrijding van
plagen.

Geintegreerde bestrijding van plagen
Geintegreerde bestrijding van plagen is een bestrijdingsmethode waarbij het
aantal bestrijdingen met chemicalien zoveel mogelijk wordt beperkt en naast deze
bespuitingen ook andere methoden 1;orden gebruikt, zoals de aanwending van natuurJijke vijandetL De beschikbaarheid van selectieve pesticiden met een lage giftigheid voor deze natuurlijke vijanden en in sommige gevallen de benuccing van natuurlijke vijanden welke resistentie bezitten tegen pesticiden maakt dergelijke
bestrijdingssystemen mogelijk.
De ontwikkeling van zulke bestrijdingssystemen is voornamelijk empiris.:h:
door pogingen met l1et loslaten van parasieten

anden, het llHOJlassett

va;1. teeltmaatregelen en wijzigingen in spuitprogranmw's wordt de effektiviteit van
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is

her~ikt.

Een verklaring voor de wijze waarop l1et systeem t)perecrt wordt acl1tcr3f

::.:•·t~•. ''.'en do~ . •r

spet.:ulati~.~,

t:.Lc...,( tl

.ki:Lt!nJegt..~.

·:L·rei.->l

~l[h.i..,t

m~1ar experimeutele

l:n;.icltt

trl het werR1ng-smechanJsme van LL·l systeem 1s l!Vt.-:!.11\~·el

~;;•en stabiel gewasheschermingssystl~vm kan lVtol"dL·I1 unt\·tikkeld.

,JJl.n. :n .:~1:-> dt..: onderzoekers de

Iii sLt:ll

telers

kunne.n garanderen dJc de

lnnners

natuurlijke vijunden

zijn sL'lwde te vovrkomen en als Je kosten van dit bestrjjdingssysteem

le iloog liggen zullen de telers bereid zijn het nieu\.Je bestrijdingssysteem

11i . . t

in

verificalie 1/.)n deze hypothe!-H! hl ijft

tt:;

voeren. De telers moeten daartoe cchter in sta<Jt gesteld worden en de

m.-1rginale positie waarin het merendeel van de landbouwende bevolking zich bcvjndt
maakt het hen onmogeli_jk enig risico op verlies te accepteten en dwingt l1en tot l1et

gebruik van gifstoffen, vaak zeer tegen hun zin. Het onderzoek heeft daarom tot
taak die garanties aan de teler te verstrekken en het mogelijk te maken dat alternatieve bestrijdingsmethoden econoroisch haalbaar worden.

l)_nd2rzoek naar ~Integreerde bestrijding van plagen
Een van de hoofdterreinen van onderzoek op het gebied van de ge'integreerde
bestrijding is de controle van plagen in appelboomgaarden. De lange ervaring met
aangepaste spuitschema's, de toenemende ontwikkeling van resistentie:O:) bij spintmijten en de beschikbaarheid van kennis van de biologische karakteristieken van
ve le plaagvenvekkers hebben de ontwikke ling van ge'lntegreerde bes trijdingsschema' s
mogelijk en noodzakelijk gemaakt. Dergelijke bestrijdingsschema's worden nu al
toegepast door een gering aantal fruittelers. Concreet komt het er op neer dat de
ziekteverwekkende schimmels worden bestreden met middelen die geen noemenswaardige
schade veroorzaken aan de onschadelijke natuurlijke vijanden van de dierlijke schodeveroorzakers. Tn dit systeem wordt de appelbladroller in bedwang gehouden door een
sluipi·Jespje en de appelbladmineermot wordt eveneens gecontroleerd met b<!hulp van een
s l u ip;1espj e. Een aantal andere ·insektensoorten 'wrd t von schade afgehouden door
teeltrnaatregelen, zoals gladde bomen en het vennijden van te veel ondergroei. Dit
stelsel van maatregelen heeft allemaal tot doel te hoge bevolkingsdichtheden van
de sc:hadeverwekkers te voorkomen, Het is duidelijk dat een dergelijk stelsel van
plaag- en ziektebestrijding nogal wat biologische kennis van de schadevenvekkende
organismen en hun natuurlijke vijanden vergt.
Toepassing van dit systeem van gewasbescherming vindt nu nog slechts op zeer
geringe schaal plaats, maar zal in de toekomst wellicht toenemen. Het aantal bespuitingen per seizoen bedraagt in dergelijke boomgaorden toch nog altijd minimaal 8,
wat al aanzienlijk minder is dan het 30-tal bespui

dat voorheen noodzakeli k

bleek. Een belangrijk onderdeel van het gelntegreerde schema in de fruitteelt is
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t~ 1 ep.ts:·dng van J"l)utmi

lt..· !Jowlen.

!h~t

jtL:n ~~m de veel schade veruorzakenJ~..· fruitspint: onUer cuutrol•

fruitspiut

i~

c;.·t?n ni<~tig

organisme (vol\vas:-.c:h:IJ zijn

1!1•'l dt· uit~;t~grut.·idt.' kakt!ll hl.H.leren aanprikt en de b1adcellc.:l

<

0.7 mm), daL

vulleJig lceg zuigt.

!J<'''r hun kt.Jrte general it>duur (cr zijn meer dan 5 genera tiL':-> ~a·r seizoen) en hun
jj,1~~L·

reproduktieS[lt"·]heid

:~t..~i2l)ell

kan ViJllllit e0u

kHI1!lt..~l1

Vrl>Ln~·t.je

de aantaJlen
lll

})Q

ill

korte tijd

L'l10r!ll

oplupeU:

.ill

een

dagen een· populatie van meer dan 100.000

mijlen (lntstaan. Dit venm1gen zo snel enorme bevolkingsdichtheden te hereiken is

tie belangrijkste ourzaak van enerzijds de schadelijkl1eid van de spintmijten en
anderzijds het st1ell0 Hiltwoord op nieuwe bestrijdingsmiddelen door resistentie-

v0rscllijnselen. Gedwongen do0r deze snelle resistentie-ontwikkeling werd ltet noodzakeUjk andere nwthoden te untwikkelen. !let lag voor de hand aan de natuurlijke
_vijanden te denken, een groat aantal soorten kwam hiervoor in aanmerking. Om dit
te toetsen

~<erden

veldexperimenten uitgevoerd, daarbij bleken de roofmijten ·de

hougste ogen te gooien. Daarom werden deze organismen voor verder onderzoek gekozen.

Om de vereiste garantie aan de teler te kunnen geven is echter op z'n minst enige
kennis van de

~<ijze

Haarop de roofmijten de spintmijtenbevolking in bedwang houden

vereist. lleze kennis kan ~>Orden verkregen door gedurende een groot aaantal jaren
veldexperimenten te doen onder verschillen omstandigheden en de ervaring die aldus
~<ordt

opgedaan te vertalen in bestrijdingsadviezen aan de teler. Een nadeel van

deze methode blijft de onmogelijkheid een verklaring te geven voor d& wijze waarop
het regulatieme.chanisme werkt. Om dit bezwaar te ondervangen dienen methoden te
worden ont\?ikkeld VJaannee men verklaringen voor de zich aan ons voordoefide ver-

schijnselen kan vinden. Dit kan geschieden door gebruik te rnaken van computermodellen. In dit geval programma's die door computers 1vorden uitgevoerd en die een
reeks van gebeurtenissen laten afspelen. Het voordeel van deze computermodellen is
dat ze vele ingewikkelde situaties in een hoog tempo kunnen naspelen. De resultaten
van deze.berekeningen kunnen daardoor in korte tijd

~<Orden

verkregen terwijl in

·,.erkelijkheid de uitkomst van het experiment veel langer zou hebben geduurd.

Simu lat iemodellen
Deze computer- of simulatiemodellen zijn vereenvoudigde voorstellingen van
de werkelijkheid maar houden wel rekening met alle relevante eigenschappen van
het systeem. Om dit te illustreren enige voorbeelden van modellen zoals ze, niet
aileen door wetenschappers, worden gebruikt; zo is een maquette van een brug een

model van de brug en is een landkaart een model (op schaal) van een land of een
~~~lan<ULtr.e.#L=?.iiY, ~e ~all~ell.c~-&einteresse~rd .. in de samenstellinJ:~ yan_de_bodem in_

de betreffende streek, dan gebruiken we een bodemkaart, zijn

in de

.,.,.

veget~Jtiesamenstelling

\Ye

meer gel.nteresscerd

dan gebruiken we vegetatiekaarten en

ga~t

onze
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vau dL' b.;.•lrt~fft•nde streek \·lil verw<-larlo~en is unoverzichtelijk,
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v,Jt:Jiging v,m de \.Jt..•rkel ijkht·id zonder

dit~

\verkelijkheid

ge~>Je!J

aan te doen. ln het

\'lh•rheeld van d~· kaart maaki::en we een afbt:!elJing van de \.JerkP1 ijkheid en bij de
l:wquettt.• v:n1 t->en brug is die maquette een model van een nog te construeren wcrke-

lijkheid. In dat geval ~gaat bet model """ de "'"'kelijkbeid vooraf. In de biologisclw
wetenschap hebben we niet met rnodellen z.uals in de technisehe

~vetenschappen

te

maken die voc,rafgaan aan de \·lerkelijkhcdd (zoals bij de maquette en de brug), noch
hebben we te maken met vereenvoudigde afbeeldingen, momentopnamen van de

~;erkelijk

heid zoals bij de lnndkaarten. Het belangrijke verschil zit hem in de dynamiek van
het systeem, hiologiscl1e systemen veranderen in de tljd, geboorte- en sterfte-

processen treden op, eten en gegeten worden, en oak

ont~;ikkeling

en groei zijn de

karakteristieken van een biologisch systeem. Hodellen van biologische systemen diene"
daarom eveneens dynamisch te zijn, dat wil zeggen te veranderen in de tijd. Door
nu een vereenvoudigde voorstelling van een biologi.sch systeem te maken en het gedrag
van dit systeem in de tijd te bestuderen en te vergelijken met de
ktnmen we meer inzicht krijgen in die

~;erkelijkheid

~;erkelijkheid

van het bestudeerde systeem.

In dit geval betreft dat de mijten en de roofmijten.in de boomgaard; een systeem dat
we kunnen herhalen. Anc:)ere biologische systemen zijn niet herhaalbaar in kort ti]dsbestek, maar doen zich in verschillende fase van

ont~;ikkeling

aan ons. voor, zoals

b. v. de vorming va11 hoogveen en/ of moerassen, d it noemen we weerkerende systemen.
Nog moeilijker is het van unieke biologische systemen modellen te construeren, zoals
b.v. van de Oosterschelde of van complexe systemen als een menselijke samenleving.
Dit uitstapje naar de begrippen modellen en systemen ~;as nodig om enigszins vertrouwd
te raken met deze termen aleer ingegaan kan

~;orden

op de betrekkelijk eenvoudige

mod ellen van het fruitspint en de roofmij ten.
Fruitspint en roofmijten
Het de simulatiemodellen van fruitspint en roofmijten wordt beoogd de kloof te
overbruggen tussen enerzijds de aanwezige kennis van de biologische karakteristieken
van fruitspint, roofmijten en appelbomen, en anderzijds de toepassing van biologischc·
bestrijding van bet fruitspint met roofmijten in het veld. De modellen moeten ons
eenvoudige recepten voor de biologische bestrijding van het fruitspint in het veld
leveren die de teler

kan~toepassen.

Daarbij client te worden gestreefd naar een

systeem van controle door de roofmijten Haarbij bet aantal ingrepen zo klein mogelijk
~,~~·~-1

s .·DTCis verscl1il Tenct van de ·sltuatle -rn'Romkcniimer

or~ton1atenkassenwaar-roof:C~~~=
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gaan dan zelf te gronde,

Z\."'~dat

telkenmale cen

hernietn~de

introduc:tie moet

plaats~

-

·:in._;c 11.

!lit
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-

is eeu llngc~·tenstt.-• situatie 1n de apptdboomg<1arclen· \·1aar geolreefd wordt

t-H·1r f-t--'-g-u-1--a-~~ v.au dt• Pp-it-1-tm-ijtt,;:.nbt~volkin-~ np ~en zvd.nnig____niv-eau dd-t schade aan de
<ippclthhlni
1.·~t.:zig

a.:hterwege blijft., maar

hlijvl'n vol.d<l ... ~flde zijn om

de~

t~:_·gl~lijkertijd

de aantallen spintmijten die aan-

rtJofmijtenbE:.•Volking Pp eE::n zodunig niveau te

rt<mdi1av..:.:tl di.l t exp ll>S i es van Je spin trnij Lenbevol king kunnen \-.1 orden onderdrukt.

In-

trudth:tie::> van ruofmijtcn dienen te worden bcperkt omdat dit e.en te kostbHar
gebeuren is, zeker in vergelijking

mL·t

het gesloten systeem van de kas.

_f~opulatiemodellen

In de populatiemodellen van fruitspint en de roofmijt<On wordt de ontwikkeling
van de populatie van de schadeverwekker en zijn natuurlijke vijand, de roofmijt,
ge,;imuleerd. Dit betekent dat de aantallen van alle morfologisch te onderscheiden
stadia van prooi en predator worden bijgehouden. De snelheid waarmee deze aantallen
veranderen wordt bepaald door ontwikkelingssnelheden, sterftesnelheden, predatiesnelheden en reproduktiesnelheden. Al deze snelheden wordei1 beinvloed door de
temperatuur en metingen over deze effekten vindt plaats in het laboratorium onder
nauwkeurig bekende omstandigheden. Oeze metingen werden verricht voor de schadeven,ekker, het fruitspint en de natuurlijke vijand, de roofmijt. Al deze metinge.n
~<erden

verricht bij omstandigheden waarin voedsel onbeperkt aanwezig is. Het blijkt

ec:hter dat zowel reproduktiesnelheid als ontwikkelingssnelheid van de' roofmijt
worden be1nvloed door de fysiologische conditie waarin de roofmijt verkeert, en dat
het fruitspint een grotere reproduktiesnelheid bezit als voedsel van goede kwalitelt
onbeperkt aanwezig is. Deze effekten dienen eveneens in cijfers te worden vastgelegd
aleer ze in de modelberekeningen kunnen worden opgenomen. De relaties tussen roofmijt
en spintmijt blijken eveneens veel ingewikkelder dan in eerste benadering lijkt.
Zo zijn 5 ontwikkeiingsstadia van de prooimijt en 4 ontwikkelingsstadia van de roofmijt bij het roofproces betrokken. Ieder prooistadium met z'n eigen aantrekkelijkheid
en ieder roofmijtstadium met z'n eigen voorkeur. Voorkeur en aantrekkelijkheid
blijken sterk af te hangen van de toestand waarin de roofmijten verkeren. Hongerige
roofmijten zijn Heinig kieskeurig en wel doorvoede rovers accepteren alleen de
aantrekkelijke jonge larven. Het aantal per tijdseenheid geconsumeerde prooien
1.Jordt derhalve bepaald door de prooi- en predatordichtheid en door de hongertoestand
van de rover. Oeze hongertoestand van de rover verandert gedurig door vertering
waardoor het gedrag van de rover oak steeds verandert. Om deze aspecten in het model
die van veel belang zijn voor het uiteindelijk bereiken van een acceptabele even-

c~~~' -wrEntsa":t"CITl'freYd-yan~l1e1:"'4'ru:rr:·sj>':tlrt)-dients"·eeil-gedet"'i'l"±-eerd-on·d·c;r~o1!kl:'e-woTil·en·~~·-~=·

verricht naar het gedrag van de roofmijten.
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enke1e ttiterst be]_atlgrijke besl issingen inzilke de

keuz~

van

ht!t gedrag die van be tang zijn. Met hehul p van deze compone.nten

gedrag moe.t immcrs het model

1.-.'Pi"dPn

ge~onBtrueerd

en de werk~lijkheitl

t.Junfen doorgerekend. Minder belangrijke faeetten van het gedrag kunnen \.Jorden weggel~ten,

al kan dit wel tot gevolg hehben dat de resultaten van l1et model enigszins

;Jfwijken van de verBCilijnselen zoals die zicl1 in de wcrkelijkl1eid voordoen. Deze
~1fwijkingen

weet te

worden tot het minimum beperkt als men de van belang zijnde ken1nerken

s~lecteren.

Bij het gedrag van spintmijten en roofmijten valt dit nogal mee

on,dut de roofrnijten eenvoudige diertjes zijn met een eenvoudig gedragspatroon. De
roofmijten beschikken over weinig middelen om hun prooi op te sporen, noch visueel
noc:h op reuk orienteren ze zich. Een ontmoeting tussen jager en prooi is daardoor

volledig toevallig en de kans er op '"ordt bepaald door het aantal prooien, het aantaJ
rovers en de aktiviteit van heiden. Deze aktiviteit hangt af van de fysiologische
conditie van de rover en dus moet men op de een of andere manier dat weten uit te
drukken. Bij de roofmijten is het ondanks z'n geringe grootte toch betrekkelijlt
eenvoudig. Het blijkt namelijk dat een verzadigde roofmijt een rode kleur heeft en
dat een hongerige roofmijt Hit, of beter, transparant is. Deze kleuring Hardt veroorzaakt door een combinatie van plantenpigmenten en dierlijke pigmenten die aan de
roodgekleurde spintmijten Horden onttrokken. Het is nu een koud kunstje een kleurschaal te ontwikkelen, die het gedrag van de roofmijten relateert aan de maagvulling
van de roofmijten, de pigmentenconcentratie. Ook de andere genoemde reacties van
de roofmij t als reproduktiesnelheid en ontwikkelingssnelheid die van de fysiologisciH·
conditie van de roofmijten afllangen kunnen nu aan deze kleurschaal worden gerelateerd
Het gedrag van de roof- en spintmijten kan nu op eenvoudige wijze worden uitgedrukt
en afhankelijk worden gemaakt van normale levensprocessen als voeden en verteren.
Een onderdeel van het totale gedrag van de roofmijten is het loopgedrag, dat van groo
belang blijkt voor het aantal ontmoetingen. Om dit ook in cijfers uit te drukken dien
gedetailleerd te worden waargenomen en gezien de grootte van de dieren dienen al deze
·studies met behulp van de rnicroscoop te geschieden. Sinds kort kunnen er echter oak
relevisie-installaties voor ,;orden gebruikt. Een sterk vergrotende televisiecamera
"ordt op de bestudeerde mijten gericht en op een beeldscherm kan alles wat gebeurt
worden gevolgd. Een en ander is minder vermoeiend, maar levert bovendien ruimere
mogelijkheden om een "natuurlijke" si.tuatie voor de bestudeerde mij ten te creeren
en

gegevens te au

-- -·· ..., --- ~.~~'?~l:~·£1 t-et~~"v~~----de,"'-:._GOE~~t~-~-.keainge.n
Het gaat er bij de modellen dus om, gegevens te verzamelen over de mogelijkl1~den

om de spintmijt te bestrijden met roofmijten, en 0ver de wijze waarop de
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he:,: rijdins ::l~'el wuc,lt.:tl Lllt.'g(:p;.lst. Voorop stant daarldj
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ic.·t i:-,. tH·t zn eTfcLi:ief als chemiselie bestrijding. Dt.· model len ht..'bhen in dit
tot uuk

L'('ll

keuze te kunnen rnnken uit een aantal alternatieve mogelijkhL'!den.

ilcr rcsu t LJ.lt van hel naspt.:den van het etl!n-en-gegeten-·Htn·den van roufmij t en spint-

J:,ijr muL~t t.ijn: recepten voor de teler omtrent de Hijze \vaarop de bestrijdingsvdjze
1n C...-;: ~verkelijkheid

het best kan worden aangepal<."t.

Voor rr.en zover 1s, zal eerst moE:!ten worden aangetoond dat het model betrouwbaar
1!::..

~le.l andere woorden: men zal eerst de resultaten van het model moeten vergelijkcn

ma resultaten van experimenten in de werkelijkheid. In dit licht moet men de grafiek

zien van afbeelding 13. De gestippelde lijn geeft de ontHikkeling aan volgens
bet computennodel. Oe getrokken lijn geeft aan hoe het proces verloopt tijdens een
prn2f in her veld. De laatste lijn is gebaseerd op tellingen die men op·gezette
tijden verricht, tijdens een experiment in bet veld. Stemmen de computerberekeningen
en de onafhankelijke veldexperimenten overeen dan is enig vertrouwen in het model
_gerechtvaardigd. Gezien de goede overeenstemming van modeluitvoer en experiment is
deze vertroU\•ensbasis gelegd en kan het model worden gebruikt voor de bepaling van
de recepten die kunnen worden ver·strekt aan de teler. In de afb. 14 worden enige
resultaten van deze berekeningert getoond.
Een ongunstige spintmijt/roofmijt verhouding in bet voorjaar kan een te hoge
spintmijt bevolkingsdicbtheid tot gevolg bebben in augustus. Zijn er in het begin
vJn het seizoen echter te veel roofmijten, dan.wordt de spoeling zo dun dat het moeilijk ''ordt om een behoorlijke populatiedichtheid te handbaven; de aanwezigheid
van alternatieve voedselbronnen kunnen deze moeilijke perioden voor de roofmijt
in vele gevallen overbruggen. De verbetering van de modellen door een nauHkeuriger
bepaling van sommige van de deelprocessen wordt nu verricht, daarbij geleid door
de resultaten van de modellen tot nu toe. Deze verbeteringen kunnen alleen plaatsvinden door opniem• experimenteel werkzaam te zijn. In de nabije toekomst kan dit
onderzoek dan wellicht zijn vrucht afwerpen voor de praktische fruitteler.
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I)

Een. dour fruilspinl aanget.J.ste appelbuomgaard-

(did

2)

Detail~opn,une

vuu aangctast blad (roodbruine

verkll~uring).

"

.l

(dia

J)

Detail-opname van aangeta!->t blaJ (roodbruine
verkleuring);
wintereierc11 van frui.tspi11t op takken, het stadittm

waarin overwintering plaatsvindt.

"

4

(dia

4)

Een voltifassen fruitspint
rondloopt.

"

5

(dia

5)

'i' dat op de bladeren

· (20x)

Een protonymph (onder), deutonymph (links hoven) en
een larve (rechts hoven) van fruitspint. De. fruitspintmijten ontwikkelen zich via een aantal ontwikkelingsstadia van ei tot volwassert

"
"

6

(dia

6)

Een volwassen roofmij t

7

(dia

7)

Volwassen roofmij t

l' 'l

of

(20x).

'i .

.,

met een uitej;lzogen C van het

fruitspint. De roofmijt is duidelijk zeer licht
gekleurd.

"

8

(dia

8)

Een vohifassen roofmij t Q (onder) met ee_n uitgezogen

o1' van het fruitspint. De roofmijt is iets rneer
gekleurd. Een volwassen fruitspint

"

9

(dia

9)

(20x) .

...

10

(dia 10)

Een volwassen fruitspint
de volwassen roofmij t .Cj:

"

"

II

(dial!)
(dia 12)

van net fruitspint.

13

een iets donker gekleur-

(20x).
~met

een volwassen

(20x).

Een in tens gekleurde roofmij t
fruitspint

"

~met

Een intens gekleurde roofmijt

t

12

(20x).

Twee volwassen roofmij ten ',' 'f 1 icht gekleurd met een
gedode volwassen frui tspint c·

"

(boven)

£

met een leeggezogen

'i .

Uitkomsten van het simulatiemodel en van de veldexperimenten, de getrokken lijn representeert de gerniddelde aantallen in een veldexperiment, de gestippelde lijn de gesirnuleerde aantallen. Ook de gemeten
en gesimuleerde kleur van de dieren is aangegeven.
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lende verhoudingen voor de aantollen fruitspint en
roofmij t \

aan het begin van het seizoen.

1. In de sittiLtl:ic van de
SQint

·-r~lofmi

j t"

v~!Jproef,

verhouding frLtit-

op 20 mei bedruagt 4:1.

2. Verll(ltJding fruitspint

-ruofn1ijt

bedraagt 10:1.

3. Deze verhouding is 20: I.
4. De verhouding bedraagt I 00: I.

op 20 mei
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