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I. INLEIDING
De wetenschappelijke naam van de tuinboonkever is Bruchus rufimanus BOH. Hij
mag niet verwisseld worden met de bonekever, die voornamelijk op Pbaseolus-boaea
voorkomt en die met de wetenschappelijke naam Acanthosceüdes obtectus SAY wordt
aangeduid. De tuinboonkever tast de Vicia-honzn aan en gedraagt zich uitsluitend als
veldinsekt; de bonekever kan zich bovendien in de voorraden voortplanten en deze daardoor ernstig beschadigen.
Ter voorkoming van misverstand wordt opgemerkt, dat in deze publikatie met bonen
uitsluitend Vicia fabawordt bedoeld.
Van 1947 tot 1953 heeft VAN DER VLIET (1953) zich in Nederland bezig gehouden
met de bestrijding van de tuinboonkever. Hij spoot, in navolging van SPEYER, voornamelijk tegen de embryonen in de eieren. Aan deze methode, waarmede VAN DER
VLIET goede resultaten wist te boeken, zijn echter enige niet te onderschatten bezwaren
verbonden, vooral bij het vaststellen van de juiste spuittijd.
Medio 1951werd mij door de Directeur van het Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek opgedragen een studie te maken van de levenswijze van de tuinboonkever
en eventuele verdere bestrijdingsmogelijkheden. Zoals nog zal worden aangetoond, richt
ik mij bij de bestrijding tegen de in het bonengewas geconcentreerde kevers; gespoten
wordt bij het bereiken van een bepaald ontwikkelingsstadium van het gewas. Dit
laatste maakt de bestrijding voor de praktijk zeer eenvoudig. Aanvankelijk nam ik, evenals MIDDLEKAUF (1951), de fenologie van de eieren tot richtsnoer (FRANSSEN, 1953),
doch daarmede is het risico van te laat spuiten niet uitgesloten. Ook de Plantenziektenkundige Dienst heeft destijds reeds bestrijdingsproeven genomen, die ten doel hadden
de kevers te doden (VAN DER VLIET, 1953).
Aan het onderzoek hebben medegewerkt mej. H. Roos en de heren J. BEDET, D.
HOEK, P. HUISMAN, J. SCHRAUWEN, R. SIMON THOMAS en J. SINGELSMA. R. SIMON
THOMAS, biologisch student te Groningen, werd ten behoeve van dit onderzoek door

het IPO in 1954 ongeveer drie maanden te Wier gedetacheerd voor het verrichten van
speciale waarnemingen bij de aldaar gelegen proefvelden. J. SCHRAUWEN werd in 1955
door het IPO voor korte tijd te Minnertsga gedetacheerd.
Een bijzonder woord van dank richt ik tot de rijkslandbouwconsulenten te Dordrecht
en Leeuwarden, ir. J. VAN GAALEN en ir. C. SPITHOST, en tot ir. U. MANSHOLT en ir. J.
TRIP van de Friesche Maatschappij van Landbouw voor de bij het onderzoek ondervonden hulp en medewerking.

II. F E N O L O G I E VAN DE BONEBLOEMEN
Daar de kevers in Nederland hun rijpingsvreterij voornamelijk in de bloemen uitoefenen en de bloei indirect van invloed is op het infecteerbare stadium van de plant,
zal daarover in het kort een en ander worden medegedeeld.
De planten komen in het algemeen vroeger in bloei naarmate de zaden groter zijn.
Van de landbouwrassen bloeien de grootzadige Waalse bonen het eerst, de kleinzadige
duivebonen het laatst. Beide rassen werden op 24 maart 1952 uitgezaaid in de tuin van
het Entomologisch Laboratorium te Amsterdam; de eerste bloei werd waargenomen op
16 respectievelijk 26 mei.
Verdere fenologisché waarnemingen over het begin van de bloei werden in 1953
eveneens te Amsterdam verricht. Behalve landbouwbonen werden toen ook enige tuinbouwrassen, die grote zaden hebben, in de proef betrokken. Het resultaat is vermeld
in tabel 1. Helaas kon het einde van de bloeiperiode niet worden vastgelegd, omdat
de laatste bloei wegens droogte mislukte.
TABEL 1. Fenologie van de bloei bij een aantal bonerassen in 1953
Ras
Witkiem
Lange hangers
Witkiem
Lange hangers
Waalse bonen
Wierbonen
Paardebonen
Duivebonen
Witkiem
Lange hangers
Witkiem
Lange hangers
Waalse bonen
Wierbonen
Paardebonen
Duivebonen
Variety

Gezaaid op
20/2
20/2
20/2
20/2
20/2
20/2
20/2
20/2
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
Sownon

Cultuurwijze
onder glas
onder glas
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
onder glas
onder glas
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
in volle grond
Culture method

Overgeplant op
1/4
1/4

15/4
15/4

Transplanted on

Eerste bloei op
10/5
11/5
14/5
15/5
16/5
18/5
23/5
25/5
19/5
19/5
21/5
21/5
22/5
24/5
27/5
1/6
Firstfloweringon

TABLE 1. Firstfloweringofsomevarietiesof beans in 1953

Het begin van de bloei is onder meer in hoge mate afhankelijk van klimatologische
factoren, zodat er een grote variatie bestaat tussen de verschillende jaren en de verschillende gebieden in Nederland. Zelfs tussen de planten van hetzelfde ras op een
zelfde perceel bonen kunnen nog grote verschillen bestaan wat de eerste bloei betreft.
De bloei duurt bij alle bonerassen in Nederland ongeveer 3 tot 4 weken.

I I I . ZIEKTEBEELD
De aanvankelijk witte, later groene tot geelbruine eieren van de tuinboonkever zijn
op de buitenkant van de peulen zichtbaar als kleine stipjes. Na het uitkomen van de
larven blijven de eischalen nog enige tijd als witte vliesjes waarneembaar.
Het zich naar binnen borende larfje vreet in de peulwand een gang, die later dichtgroeit en daarbij eerst bruin, later echter zwart verkleurt. Ook het omringende planteweefsel wordt spoedig zwart en deze zwarte verkleuring blijft tot aan het oogsten zichtbaar.

FIG. 1. Inboorgaatjes van de
larven in de peul
Pod with boreholesof
young larvae
(FotoJ. Bedel)

FIG. 2. Zwart omrande inboorgaatjes van de
larven in de peul
Pod with theblack
borderedbore holes of
younglarvae
(FotoJ. Bedit)

X'-^'V* ' ' ' e

(Foto J. Singelsma)

FIG. 3. Bonen met inboorgaatjes van de larven
Beanswith bore holes ofyoung larvae

FIG. 4. Zwart omrande inboorgaatjes van de larven
Beanswith black bordered
bore holesofyoung larvae
(Foto J. Bedel)

FIG. 5. Bonen met inboorgaatjes
van de larven
Beans with boreholesofyoung
larvae
(FoloJ. Bedel)

Op de zaden zelf tekenen de plaatsen van inboren vande larven zich af als aanvankelijk paarsbruine, later meer donkerbruin totzwart gekleurde vlekjes, stipjes, gaatjes
of streepjes. Bijhetopensnijden vaneendergelijke boon wordt eensteeds wijder wordende gang zichtbaar. Deze eindigt vlak onder de zaadwand, die de gang meteen
enigszins doorzichtig, rond, vensterachtig dekseltje afsluit. Ditdekseltje wordt later door
de uitkomende kevers weggeknaagd. Na het zich uitboren vande kevers ontstaan de
bekende ronde gaatjes.
Vaak zijn er kleinere gaatjes in de boonwand zichtbaar; hieruit hebben zich kleine
nuttige sluipwespjes naar buiten geboord (fig. 16).

IV. BESCHRIJVING EN LEVENSWIJZE
1. Ei
De ovale, van achteren iets toegespitste eieren hebben een lengte van 0,50 tot 0,60
mm en een breedte van 0,25 tot 0,30 mm. De oppervlakte is glad; enige sculptuur is
niet aanwezig. De kleur van de gelei-achtige, doorschijnende eieren is direct na het
leggen witachtig; na enige tijd wordt ze echter geelgroen, waardoor de eieren weinig
opvallen. Enige dagen vóór het uitkomen van de larve wordt de kop van het embryo
als een doorschijnend donkerbruin stipje zichtbaar; in dit stadium is de kleur van het
ei geelbruin.
De eieren worden uitsluitend gelegd op de peulen; ze worden daarop aan de buitenkant vastgekleefd met een kleurloze kitstof. De eieren worden steeds afzonderlijk gelegd. De mededeling van CREBERT (1931), dat de eieren ook in de bloemen worden
gelegd, gaat voor Nederland niet op.
Per peul kunnen grote aantallen eieren worden gelegd; SPEYER (1950) geeft als
maximum 84 stuks op, LIEBSTER (1941) 49, CREBERT (1932) 44, CAMPBELL (1920) 5.5

• '•

Fio. 6. Eieren van de tuinboonkever (ware grootte)
Eggs of the beanweevil (natural size)
(FotoPD)

FIG. 7. Ei van de tuinboonkever (20 x vergroot)
Egg of the beanweevil (enlarged20 x)
(Foto PD)
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en VAN DINTHER (1952) 57 stuks. Zelf vond ik in 1953 als maximum 45 eieren op
één peul.
Het is opvallend, dat de eieren soms in grote aantallen op de peulen aanwezig kunnen zijn, terwijl er later geen of slechts een zeer geringe aantasting van de bonen wordt
gevonden. Op dit verschijnsel vestigden reeds F. BRUINSMA en W. DROST, beiden te
Hoorn, mijn aandacht. Laatstgenoemde legde in 1952 een bestrijdingsproef aan te Wognum, doch deze leverde wegens gebrek aan aantasting van de bonen geen resultaten op
ondanks het feit dat er gemiddeld ruim 40 eieren per peul waren gelegd! Hetzelfde
verschijnsel deed zich in 1953 voor bij één der landelijke proeven te de Kwakel, waar
gemiddeld 6 tot 7 eieren per peul werden aangetroffen, doch waar later nagenoeg geen
aantasting werd gevonden.
Volgens mondelinge mededeling van F. BRUINSMAte Hoorn zou gemiddeld slechts
30 % van de eieren larven opleveren. In de door mij geraadpleegde literatuur trof ik
nog lagere waarden aan, want LIEBSTER (1941) geeft 13,5 % op en CREBERT (1931)
slechts 12 %. Ter zake werden door mij in 1953 te Amsterdam de volgende waarnemingen gedaan in een grote met plastic gaas afgesloten kooi. Daarin waren drie
rijen bonen uitgeplant, waarvan de peulen door ingebrachte kevers met eieren waren
belegd (zie tabel 2).
TABEL 2. Slagingvan de eieren teAmsterdam in 1953
Aantal
aangetaste
zaden

Aantal
larven

Slagingspercentage
vande eieren

5
9
3

8
12
5

11
14
7

3,7%
7,2%
16,3%

535

17

25

32

6,0%

Number
ofeggs

Numberof
podswith
infestedseeds

Numberof
infested
seeds

Number
oflarvae

Percentage
ofhatched
eggs

Bonenrij

Aantal peulen
met eieren

Aantal
eieren

1
2
3

14
16
15

298
194
43

totaal

45

Rowof
beanplants

Numberof
podswitheggs

Aantal peulen
met aangetaste
zaden

TABLE 2. HatchingoftheeggsatAmsterdamin 1953

Over een verklaring van dit verschijnsel kon ik in de literatuur niets vinden. In
1954 verzamelde ik te Ouddorp en omgeving een groot aantal met eieren belegde
peulen; daaruit werden geen eiparasieten opgekweekt. Dat het merendeel van de eieren
niet bevrucht zou worden, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, aangezien de getalsterkte van
de vrouwelijke en mannelijke kevers zich in het bonengewas verhoudt als ongeveer
1 : 1(zie blz. 21).
F. BRUINSMA deelde mij mede, dat de embryonen bij koud en regenachtig weer
in de eieren te gronde kunnen gaan. Dit lijkt mij een plausibele verklaring.
R. SIMON THOMAS deed de waarneming, dat de eieren kunnen afregenen.
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In de vochtige zomer van 1954 ontwikkelden zich slechts weinig eieren tot larven.
De duur van het eistadium bedraagt volgens mondelinge mededelingvanJ.MlEDEMA
10 dagen; VAN DINTHER (1952) geeft eveneens 10 dagen op; volgens VAN DER POL
(1947) zou het eistadium 2 weken duren; KAMITO en SAKAI (1931) vermelden voor
Japan eveneens een duur van 2 weken. Voor de door mij verkregen resultaten wordt
naar tabel 3 verwezen.
De temperatuur is van grote invloed op de duur van het eistadium.
TABEL 3. Duur van het eistadium teAmsterdam in 1953

Eieren gelegd op

Aantal
eieren

Duur van het
eistadium in
dagen

Larven uit op

Aantal uitgekomen
larven
4
6
2
2
5
2
1

10
11
12
10
11
12
13

Numberof
hatchedlarvae

Durationofthe
eggstage in days

9 juni

20

20juni

20

19juni
20juni
21 juni
30juni
ljuli
2 juli
3juli

Eggslaidon

Number
ofeggi

Larvae
hatchedon

TABLE 3. DurationoftheeggstageatAmsterdamin 1953

2. LARVE

De sterk gekromde larven zijn wit tot ivoorkleurig, later meer roomachtig getint;
ze zijn in alle stadia pootloos. In volwassen toestand bedraagt de lengte 4,5 tot 5,5 mm
en de breedte 2,5 tot 3 mm.
Onder bescherming van de eischaal boort de larve zich door de peulwand naar
binnen. De boorgang verkleurt later zwart; hij is zodoende gemakkelijk te volgen en
blijft tot het rijp zijn van de peulen toe zichtbaar aan de binnenzijde van de peulwand.
Volgens LIEBSTER (1941) verloopt er tussen het uitkomen van de larven uit de eieren
en het binnendringen in de zaden een periode van maximaal 8 dagen.
Bij het inboren in de zaden maken de jonge larven vaak tussen de zaadhuid en de
zaadlobben rechte of onregelmatig verlopende gangetjes; als regel echter begeven ze
zich meteen naar het inwendige van één der zaadlobben. De plaatsen van inboren en
de genoemde gangetjes groeien spoedig dicht; zij zijn later terug te vinden als donkerbruine tot zwart gekleurde vlekjes en streepjes.
De volwassen larven begeven zich naar de zaadhuid, die gespaard blijft. Hierdoor
ontstaat het karakteristieke venstertje, waaronder zich de gang met volwassen larve, pop
12

FIG. 8. Volwassen larve van de
bonekever (12Xvergroot)
Fullgrown larva of the beanweevil (enlarged12 X )
(Foto W. Xijveldt)

of kever bevindt. Indien de larven zich loodrecht of schuin naar binnen hebben geboord, bevinden de venstertjes zich aan de zijde tegenover de plaats van inboren. Vaak
echter zijn de gangen gebogen en kunnen inboorgaatjes en venstertjes zich ook aan
dezelfde zijde van het zaad bevinden.
In tegenstelling tot Bruchus pisorum L., waarvan de larven te velde in de erwtezaden leven en waarbij nooit meer dan één larve per zaad tot ontwikkeling komt, kan
in de bonezaden meer dan één larve van de tuinboonkever het volwassen stadium bereiken. KAMITO en SAKAI (1930) geven voor Japan als maximum 11 larven per zaad
op; ik vond maximaal 7 gaatjes per boon.
Het is niet mogelijk de duur van het larvestadium nauwkeurig vast te stellen, omTABEL 4. Duur van het larvestadium teAmsterdam in 1953
Larven uit op

Aantal uitgekomen eieren

19juni
20 juni
21 juni
30 juni
1 juli
1 juli
2 juli
3 juli
Totaal

4
6
2
2
5
3
2
1
25

Larvae hatchedon

Number
ofeggs

Larve verpopt op

Aantal
larven

Duur larvestadium
in dagen

_
voor 3 aug.
±
±
±
±

3

—

-

3 aug.
6 aug.
10 aug.
14 aug.

1
1
1
1

< 44
±
±
±
±

35
37
41
44

—
—

7

—

Larvaepupated
on

Number of
larvae

Durationofthe
larval stage in days

TABLE 4. DurationofthelarvalstageatAmsterdamin 1953
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dat die onder meer afhankelijk is van de ontwikkeling van het zaad. Hierbij speelt de
groeisnelheid van het gewas een grote rol en daarop is een groot aantal factoren van
invloed zoals ras, zaaitijd, cultuurwijze, klimatologische factoren, plaats van de peul
aan de plant enz. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens over de duur van het
larvestadium moet gepaard gaan met een uitvoerig onderzoek naar de groeisnelheid
van elke geïnfecteerde peul, hetgeen zeer tijdrovend zou zijn. Dat zal dan ook wel de
reden zijn, dat er in de literatuur geen exacte gegevens zijn te vinden over de duur
van het larvestadium.
In tabel 4 zijn enkele globale gegevens over de duur van dit stadium vastgelegd;
zij werden in 1953 te Amsterdam verkregen.
Uit deze tabel blijkt tevens, dat het sterftecijfer van de larven hoog kan zijn. Eén
van de redenen is, dat niet alle larven zich in de peulen kunnen inboren.
3.

POP

De pop is aanvankelijk, evenals de volwassen larve, roomkleurig, doch langzamerhand wordt ze donkerder en ten slotte bruinachtig. De lengte bedraagt 5 mm en de
breedte 3 mm.
De verpopping vindt plaats in de gang onder het venstertje.
De duur van het popstadium is zeer uiteenlopend, want KAMITO en SAKAI (1931)
geven 6 dagen op, CAMPBELL (1920) 7 tot 16 dagen, LIEBSTER (1941) 12 tot 13 dagen
en VAN DINTHER (1952) 14dagen.
Ongetwijfeld zal de temperatuur hierop een belangrijke invloed uitoefenen.
4. KEVER

De grondkleur van de kevers is bruinzwart; op de gedeeltelijk witgevlekte dekschilden zijn lichtgrijze haartjes ingeplant; het buiten de dekschilden uitstekende achterlijfsgedeelte is grijs, de uiteinden van de voorpoten en de voelsprieten zijn roodbruin.
De lengte bedraagt 3 tot 5 mm en de breedte 2 tot 2£ mm. De wijfjes en mannetjes
zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden.

FIG. 9. Boon met twee inboorgaatjes van de larven en
een uitvlieggat van de
kever
Bean with two bore holes of
young larvae and an emergence holeof aweevil
(Fotoy. BaUt)

FIG. 10. Bonekever (8 X vergroot)
Beanweevil (enlarged 8 X )
(FotoW.Nijveldl)

De kevers verlaten de zaden door het venstertje weg te knagen. Tegen de tijd dat
het gewas oogstrijp is komen de eerste kevers uit; in warme zomers is dat ongeveer
begin augustus, in koele omstreeks half september.
Bij warm weer vindt het uitkomen over een korte periode plaats, doch naarmate
de temperatuur lager is, duurt het uitkomen langer; volgens KAMITO en SAKAI (1930)
zouden de kevers beneden 10° C de zaden niet verlaten.
Bij zeer snel droog worden van de zaden kan de zaadhuid zo hard worden, dat de
kevers het venstertje niet meer kunnen doorboren. Meermalen werden door mij eind
februari, dus tegen de zaaitijd, in de bonen nog levende exemplaren aangetroffen, die
daarin de winter hadden doorgebracht. Nadat de zaden echter waren uitgezaaid en de
zaadhuid zacht was geworden door het opnemen van water, boorden de kevers zich
naar buiten. Verreweg het merendeel komt echter reeds in de herfst uit de zaden te
voorschijn.
De kevers kunnen gemakkelijk met het zaad verspreid worden en zijn op deze
wijze ongetwijfeld in de Verenigde Staten van Noord-Amerika terechtgekomen. Dit is
één der redenen, dat de Plantenziektenkundige Dienst in overleg met de NAK G heeft
bepaald, dat er geen levende kevers mogen voorkomen in voor export bestemde partijen zaaizaad.
Wat de kevers in het najaar doen is niet bekend. Mogelijk betrekken ze spoedig
na het verlaten van de zaden de winterkwartieren. Zoals ik in hoofdstuk VI zal aantonen, zijn de kevers gespecialiseerd wat de voeding betreft. Er werd geen enkele aanwijzing verkregen, dat ze in het najaar voedsel opnemen. Hiermede in overeenstemming is, dat de kevers zonder voedsel kunnen overwinteren in schuren en pakhuizen
en in de zaden en verder, dat in het najaar nog geen eieren, in welk stadium van ontwikkeling ook, in de Ovaria van de vrouwelijke kevers zijn waar te nemen.
Wat de plaatsen van overwinteren betreft, schijnen de kevers niet kieskeurig te
zijn. SPEYER (1951) trof ze in grote aantallen aan in de spleten in de schors van populieren en wilgen, doch nimmer in de grond.
15

R. SIMON THOMAS vond in het voorjaar van 1954 eveneens een kever in een spleet
van de schors van een populier. Daaruit blijkt, dat ook in Nederland overwintering op
deze wijze mogelijk is. MIDDLEKAUF (1951) zag in Californie de kevers achter de losse
schors van Eucalyptus-bomen. Verder vond SPEYER (1936) vele overwinterende kevers
achter papieren vangbanden op vruchtbomen.
LIEBSTER (1941) schrijft: „Somit scheint der Bohnenkäfer hinsichtlich seines Winterquartieres nicht sehr wählerisch zu sein. Alle möglichen Schlupfwinkel in und über
dem Boden werden aufgesucht".
Volgens CREBERT (1931) vindt de overwintering in de grond plaats, hetgeen overeenstemt met mijn eigen waarnemingen. In september en oktober 1951 bracht ik namelijk een groot aantal kevers in een grote gazen kooi zonder bodem. Na enige tijd waren
alle dieren zonder uitzondering in de grond verdwenen. Hetzelfde nam ik waar in de
herfst van 1952, toen ik enige duizendtallen kevers in platte gazen depotbakken zonder
bodem zette. De kevers hadden toen de keuze tussen boomschors, turfmolm en grond.
Ik vond in de winter ook meermalen kevers in schuren. Naar mijn mening echter
overwinteren de kevers in Nederland hoofdzakelijk in de grond.
Volgens LIEBSTER (1941) zijn de kevers goed bestand tegen strenge vorst.
Van een diapause kan bij Bruchus rufimanus niet gesproken worden, daar de kevers
terstond actief worden, als de temperatuur maar voldoende hoog is (zie hierna) om
weer onbeweeglijk te worden als de temperatuur weer sterk genoeg daalt. De kevers
kunnen reeds vroeg in het voorjaar uit hun lethargie ontwaken. In 1952 vond ik op
4 april de eerste kevers tegen het gaas van de kooi, waarin ze hadden overwinterd; in
1953 begonnen ze reeds op 27 februari actief te worden.
Vooral bij warm zonnig weer zijn de kevers na de overwintering zeer vlieglustig.
Ze kunnen zich dan ongetwijfeld over grote afstanden verplaatsen; bij het dalen van
de temperatuur worden ze spoedig weer onbeweeglijk. Bij aanhoudend koud weer
kruipen ze opnieuw in de grond, zoals uit mijn waarnemingen in kooien bleek. Kevers,
die zich reeds naar de bonenvelden hebben begeven, verschuilen zich dan bovendien
vaak tussen de blaadjes en in de bloemen, ook in de nog niet geheel geopende.
Blijkens een onderzoek van KAMITO en SAKAI (1930) worden de kevers in Japan
actief, zodra de temperatuur boven 15° C oploopt; algehele onbeweeglijkheid treedt
daar volgens hen in, indien de temperatuur beneden 10° C daalt.
In het voorjaar van 1953 werd ook door mij een nauwkeurig onderzoek ingesteld
naar het gedrag van de kevers ten opzichte van de temperatuur. Dit geschiedde in twee
grote gazen kooien. In de ene kooi werden tussen 27 februari en 27 maart in totaal
352 kevers gebracht, in de andere kooi op 1 april ongeveer 500; de kooien werden vlak
naast elkaar geplaatst; in één kooi werd een door het Meteorologisch Instituut te De
Bilt geijkte zelfregistrerende thermograaf geplaatst op een hoogte van 1 m boven de
grond. Uit de waarnemingen, die werden voortgezet tot 29 juni, kwam vast te staan,
dat de kevers pas beginnen te vliegen bij temperaturen boven 15° C.
Uit diverse veldwaarnemingen is gebleken, dat de kevers zich tot 2 km kunnen
verplaatsen van de bonenvelden, waarin ze tot ontwikkeling zijn gekomen. Of dit in
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FIG. 11. Een tuinboonkever nabij de extraflorale
kliertjes van een boneplant
A beanweevil neartheextrafloralglands where
thebeanplant secretes a sugar-containing fluid

FIG. 12.Een tuinboonkever ineen koolzaadbloem
A beanweevil in a colza flower
(Foto's C. Scheffel)

het najaar dan wel in het voorjaar geschiedt, kon niet worden vastgesteld. Het laatste
lijkt mij echter het meest waarschijnlijk, omdat de kevers zich dan oriënteren op het
bonengewas.
In het jonge bonengewas houden de kevers zich op tussen de nog niet ontplooide
bladeren, tussen de bloemknoppen, op de extraflorale nectariën en in de bloemen, ook
als ze nog niet geheel zijn geopend. Bij warm weer bevinden ze zich bovendien op de
bladeren en de stengels.In een verder ontwikkelingsstadium van de boneplanten worden
ze voorts aangetroffen op de peulen.
Korte tijd vóór het leggen van de eieren paren de kevers in het bonengewas.
Op 12 juni 1953 zag P. GOEDHEER te Ouddorp vele copulerende kevers bij een temperatuur van 20° C en de volgende.dag werden daar reeds de eerste eieren gelegd.
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In 1954 vond D. HOEK de eerste copulerende kevers op 5 juni en drie dagen later de
eerste eieren, die vermoedelijk reeds de dag tevoren waren gelegd; parende kevers werden te Ouddorp gezien tot en met 16 juni; te Wier werd in 1954 de paring voor het
eerst geobserveerd op 12 juni bij een temperatuur van 17° C; de eerste eieren werden
daar gelegd op 15 juni. Volgens KAMITO en SAKAI (1930) zouden de kevers niet paren
bij temperaturen beneden 17° C.
KAMITO (1933) geeft op, dat de meeste eieren gelegd worden bij temperaturen boven
20° C en dat beneden deze temperatuur slechts weinig eieren worden afgezet. Volgens
mijn waarnemingen leggen de kevers reeds bij 18° C en uit het onderzoek van R. SIMON
THOMAS is gebleken dat er al bij 17° C eieren kunnen worden afgezet. Of dit de minimum-temperatuur is, waarbij eieren worden gelegd, kon hij niet vaststellen, doch ik
acht dat zeer waarschijnlijk.
R. SIMON THOMAS deed verder de waarneming, dat het wijfje eerst de kleefstof,
waarmede het ei is vastgeplakt, op de peul aanbrengt om dan daarin het ei te deponeren.
Voorts kon hij vaststellen, dat het gehele proces van het leggen van een ei ongeveer
2 minuten duurt en dat de kever na een minuut zoeken naar een andere geschikte
plaats reeds met het leggen van het volgende ei kan beginnen. Dit geldt voor temperaturen boven 20° C, want volgens R. SIMON THOMAS verloopt de leg bij 17° C zeer
langzaam.
Over het begin van de legperiode in Nederland staan mij de volgende gegevens
ter beschikking.
TABEL 5. Beginvan de legperiode in Nederland
Plaats
Wier (Fr.)
Wier
Wier
Wier
Wier
Minnertsga
Engelum (Fr.)
Engelum
Engelum
Goutum (Fr.)
Locality

Waarnemer
J . Zijlstra
J . Zijlstra
J . Zijlstra
J . Zijlstra
R.Simon Thomas
P. Huisman

Ir.J. Trip
J . Singelsma
P. Huisman
J . Singelsma
Observer

J a a r Datum
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1953
1954
1955
1954

18/6
30/6
13/6
22/6
15/6
26/6
24/6
22/6
1/7
21/6

Tear Date

Plaats

Waarnemer

Ouddorp (Z.H.)
Ouddorp
Ouddorp
Ouddorp
Schagen (N.H.)
Ulrum (Gr.)
deKwakel(N.H.)
Aalsmeer

P. Goedheer
D. Hoek
D. Hoek
D. Hoek
C. Zijdewind
Ir.U. Mansholt
K. Roodenburg
G. Fonteyn

1951
1953
1954
1955
1951
1951
1953
1953

20/6
13/6
5/6
14/6
18/6
23/6
26/6
26/6

Bennekom

C. Franssen

1955

19/6

Locality

Observer

J a a r Datum

Tear Date

TABLE 5. First dates onwhich oviposition was observed

Uit tabel 5 blijkt, dat er tussen de verschillende plaatsen in Nederland en tussen
de verschillende jaren grote verschillen bestaan. Dit is eigenlijk niet te verwonderen,,
aangezien een groot aantal factoren o p het begin van de leg invloed uitoefent, zoalshet einde van de rijpingsvraat van de kevers, de ontwikkeling van het gewas en de
temperatuur. Bij de ontwikkeling van de boneplant spelen weer allerlei andere factoren,
een rol, zoals het ras, dé cultuurwijze en het klimaat.
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De invloed van de ontwikkeling van het gewas op het begin van de leg kon in
1955 door mij worden bestudeerd. Op diverse percelen bonen werden toen de eieren
gelegd, zodra de eerste planten infecteerbaar waren. Voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar tabel 6.
TABEL 6. Waarnemingen over het begin van de legin verband met de ontwikkeling van het gewas

Plaats

Ouddorp (Z.-H.)
Bennekom (Geld.)
Engelum (Fr.)
Minnertsga (Fr.)
Minnertsga (Fr.)
Minnertsga (Fr.)
Minnertsga (Fr.)
Locality

Eigenaar van
het gewas
Voogt
IVRO
Friesche Mij
van Landbouw
Tuinhof
Faber
Fortuin
Vogel
Owner ofthe
beanfield

Verst ontwikkelde
planten infecteerbaar
op

Eerste eieren
gevonden op deze
planten op

14/6
19/6
1/7

14/6
19/6
1/7

30/6
26/6
1/7
27/6

30/6
26/6
1/7
27/6

Mostdeveloped
beanplantsinfectableon

Firsteggslaidon
theseplantson

TABLE 6. Observations onoviposition inconnection with thedevelopment of the beancrop

De periode, waarin de eieren worden afgezet, duurt in Nederland betrekkelijk kort.
Volgens J. ZIJLSTRA is deze in 1951 te Wier op 13 juni begonnen en op 30 juni geëindigd (17 dagen); in 1953 duurde deze periode daar slechts 4 dagen. R. SiMON
THOMAS, die de waarnemingen in 1954 te Wier voortzette, berichtte mij ter zake als
volgt: „De leg is in het vrije veld op 15 juni begonnen; de maximale temperatuur was
toen 18° C. Massale eiafzetting vond plaats op 19 en 20 juni, toen de maximumtemperatuur respectievelijk 20° en 25° C bedroeg. De juiste datum, waarop het laatste
ei is gelegd, kon ik niet vaststellen; de meeste eieren zijn echter gelegd tussen 18 en
23 juni. Mogelijk zijn daarna nog enkele eieren gelegd, doch na 23 juni trof ik praktisch
geen kevers meer aan in de bonenvelden". Uit het onderzoek van R. SIMON THOMAS
blijkt dus, dat de periode van eiafzetten te Wier in 1954 ongeveer 8 dagen heeft geduurd. J. SINGELSMA vond in 1954 in het naburige Engelum de eerste eieren op 22 juni;,
het afzetten van eieren zou daar volgens hem doorgegaan zijn tot medio juli, zodat de
periode daar ongeveer 23 dagen zou hebben geduurd. Dit is echter veel langer dan te
Wier, waar ook geregeld zeer nauwkeurig geobserveerd werd.
In 1953 duurde de periode, waarin eieren gelegd werden, op mijn proefvelden kort,,
namelijk te Engelum slechts enkele dagen (J. SINGELSMA), te de Kwakel eveneens enkele
dagen (K. ROODENBURG) en te Ouddorp ongeveer 7 dagen (D. HOEK).
In een tweetal grote gazen kooien te Amsterdam begon in 1953 de leg op 9 juni;
op deze datum werden 298 eieren afgezet, tussen 11 en 13 juni werden 194 stuks
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afgezet en tussen 17 en 21 juni 43 stuks. In totaal duurde de leg toen 12 dagen.
In 1955 duurde de leg op een rassenproefveld te Bennekom ongeveer 10 dagen.
Volgens VAN DER V L I E T (1953) kunnen bij warm en zonnig weer reeds alle eieren
m één of twee dagen worden afgezet, hetgeen in overeenstemming is met bevindingen
te Engelum en de Kwakel.
Bij lage temperatuur worden geen eieren gelegd. VAN DER V L I E T deelde mij mede,
dat de kevers volgens zijn ervaringen niet meer in staat zijn om eieren af te zetten,
indien de periode van eileggen b-v. door lage temperaturen langer dan 10 dagen wordt
onderbroken.
De conclusie uit het bovenstaande is, dat de legperiode bij aanhoudend warm weer
zeer kort kan zijn, doch bij afwisselend koud en warm weer tot maximaal 17 dagen
of in bepaalde gevallen misschien nog langer kan duren.
Het maximale aantal eieren dat door één wijfje kan worden gelegd, bedraagt volgens SPEYER (1951) 100 stuks, doch KAMITO en SAKAI (1931) geven voor Japan een
maximum.van slechts 40 stuks op. Mej.H. Roos vond bij het ovariaal onderzoek van
legrijpe kevers in het begin van de legperiode maximaal 20 uitgegroeide eieren.
De eieren worden in Nederland uitsluitend gelegd op de peulen. LIEBSTER (1951)
vermeldt, dat ze in Duitsland bij hoge uitzondering op de stengels kunnen worden afgezet, doch de daaruit komende larven gaan dan voortijdig te gronde.
Korte tijd na het einde van de legperiode worden er in het veld geen kevers meer
gevonden, zodat veilig kan worden aangenomen, dat de wijfjes na het afzetten van de
eieren spoedig doodgaan; dit werd bevestigd door waarnemingen in kooien en in het
laboratorium.

FIG. 13. Een tuinboonkever op eenjonge peul
Beanweevil onayoungpod
(FotoJ. Singelsma)

De levensduur van dekevers bedraagt ongeveer 10 tot 11 maanden.
Tussen 27meien 11juni 1954 werden te Ouddorp 136 kevers in het bonengewas
gevangen, waarvan volgens onderzoek van Mej. H . Roos 71 van het vrouwelijk en
65 vanhet mannelijk geslacht waren. Van 17mei tot16juni werden te Engelum, eveneens ineen bonengewas, 139kevers gevangen; hieronder bevonden zich 71wijfjes en 68
mannetjes. Veilig kandusworden aangenomen, dat de getalsterkte vande wijfjes en
mannetjes in hetbonengewas ongeveer 1 : 1 is.
Per jaar ontwikkelt zich slechts é é ngeneratie, want in de zaden kunnen de kevers
zich niet voortplanten.
5. VOEDSELPLANTEN

Behalve in. bonezaad vond ik de larven éénmaal in een niet op naam gebrachte
wilde wikkesoort (Vicia-species). ZACHER (1952) vermeldt als voedselplanten: Vicia
faba L., V. hybrida L. (bastaardwikke), V. lutea L. (gele wikke), V. leucosperma
MOENCH, V. vestita Boiss., V. monantha DFSF., V. narbonensis L. (Franse wikke), V.
sativa L. (voederwikke) en V. villosa ROTH, (zachte wikke) en verder Lens esculenta
MOENCH, V. vestita Boiss., V. monantha DESF., V. narbonensis L. (Franse wikke), V.
volgens CALWER (1893), SORAUER (1932), FISHER (1938) en K E M P E R (1939) zouden

de larven in erwten voorkomen. In Nederland echter werden de larven vande tuinboonkever door mij nimmer in erwten gevonden.
Ook TASCHENBERG (1865) geeft op,dat de erwt geen voedselplant is.Ten slotte
vermeldt KORNVELD (1935) nogde sojaboon als voedselplant.
6. ONTWIKKELINGSDUUR

De ontwikkeling vanei tot nogniet geslachtsrijpe kever duurt op zijn kortst van
ongeveer medio juni tot half augustus, dus ± 2 maanden. Bij het merendeel van de
kevers duurt deze periode echter ca.2-g- maand. D e ontwikkelingsduur vanei tot eierleggende kever bedraagt ongeveer een jaar.
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V. F E N O L O G I E VAN DE KEVERS
1. I N H E T NAJAAR

De fenologie van de kevers in het najaar komt in grote trekken op het volgende
neer. Tegen de tijd, dat de bonen oogstbaar zijn, beginnen de eerste kevers óf uit te
zwermen óf zij staan op het punt van uitkomen.
Als het drogen op het veld door ongunstig weer lang duurt, zijn praktisch alle
kevers bij het binnenhalen van de oogst uitgevlogen. Gaat het drogen daarentegen
snel, dan komt het restant van de kevers uit in de schuren. Soms blijft een klein deel
in de bonen overwinteren tot het volgende voorjaar. Een en ander zal met enkele voorbeelden worden toegelicht, onder meer met de cijfers van tabel 7.
TABEL 7. Fenologische waarnemingen omtrent de kevers in het najaar van 1951

Plaats

Ulrum
Schagen
Schagen
Hoorn
Zevenbergen
Wier
Schagen
Locality

Variëteit

Peulen
geplukt op

Eerste
kevers uit
op

Laatste
kevers uit
op

Totaal
aantal
"kevers

Wierbonen
Paardebonen
Tuinbouwbonen
Tuinbouwbonen
Wierbonen
Waalse bonen
Duivebonen

11/9
31/8
31/8
28/8
31/8
6/9
31/8

15/9
18/9
7/9
1/9
3/9
7/9
3/9

10/11
25/9
16/10
25/10
28/11
28/11
15/11

15
2
14
15
439
536
25

Variety

Podspicked
on

First
weevils on

Last weevils
on

Number of
weevils

TABLE 7. Observations onthephaenology of theweevils in theautumn of 1951

Te Wier werden op 19 augustus 1952 peulen geplukt in een gewas dat 2 dagen
later werd geoogst. De peulen werden nog dezelfde dag gedopt en tijdens het doppen
kwamen reeds de eerste kevers uit. In totaal leverde dit monster tot en met 15 september 373 kevers op. Bij onderzoek op 1 november bleken nog 50 kevers in de zaden
te zijn achtergebleven; deze konden zich toen niet meer door de inmiddels zeer hard
geworden zaadhuid naar buiten werken. Op 12 december werd een partijtje zaden uit
Wier ontvangen, waarin eveneens nog vele levende kevers werden aangetroffen.
Op 1 september 1952 werden in de omgeving van Schagen peulen van te velde
opgehokte bonen geplukt. De kevers, in totaal 17 stuks, kwamen uit tussen 2 en 11
september.
Op 8 september 1952 werden uit Ouddorp aangetaste zaden ontvangen van peulen,
die 2 dagen tevoren geplukt waren. Op 9 september hadden reeds 505 kevers deze
•>•)

