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DE OORZAAK VAN HET OPTREDEN VAN GRADATIES VAN DE
DENNENLOTRUPS (EVETRIA BUOLIANA SCHFF.) EN DE
MOGELIJKHEID DEZE TE VOORKOMEN
- door
\
A. D. Voûte
met medewerking van
Joann,a F. G. M. Walenkamp
(Biologisch LaboratorlJ,lm .. Hoenderloo"). '

(Slot.)
WIJ hadden gehoopt. proeven te kunnen nemen met grootc áantallen eirupsjes. Daar
echter het leggen van eieren te velde vrijw~J geh~e1 achterwege is gebleven, moesten
wij ons met slechts 35 waarnemingen tevreden stellen. In bijgaande staat ziJn alle
waarnemingen sámengevat•
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Plaats
in goed groeiend -bosch
op zandverst.
" slecht
op afgesneden tak (in laboratorium)
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.
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Uit deze tabel blijkt. dat het ~geen enkele rups is gelukt zich in te boren in een goed
. groeienden boom,' terwijl alle 'rupsen zich in de afgesneden takken konden inboren.
Eën rups wist zich in de naalden van den zandverstuivingsboom in te boren. Deze
rups heeft zich hier echter ni,et kunnen, handhaven' en werd later dood tusschen de
naalden gevgnden.
OfSchoon het aantal waarnemingen. gering is, mag er toc~. mede in verband met de
resultaten. vermeld in hoofdstuk, 12. uit worden geconcludeerd. dat een in goeden
vochtigheidstoestand verkeerende boom een patuurlijken ,weerstand heeff tegen het op·
tr~den van Evetria buoliana. Dat deze weerstand samenhangt met het vermogen tot
~ harsen is waarschijnlijk. zekerheid geven onze waaroetningèn niet. daar' de jonge rupsen
in het geheel geen poging deden' om zi.ch in te boren en, dus niet in aanraking konden'
komen ,met de hars.
. ' '
In- dit verband zij gewezen op het onderZoek van v 0 n T û'b e u f. 'die vond. dat
vele 'soorten van Ipiden door het uitvloeien van hars wordt belet gezonde bopmen aan
te tasten. Vaak probeerden zij zich in te boren, kleine druppels hars geven aan, wan·
neer hun dit is mislukt. Tijdens zeer droge perioden kunnen de boomeh eerder worden
aangetast. dan tijdens een vochtige periode. Soms zelfs worden in een dergelijke periode
reeds geslaagde inboringen wederom teniet {jedaan. De verhouding van deze Ipiden
tot hun voedselboom vertoont dus een zekere gelijkeniS met die van Evetria buoliana
tot den {jroveden.
'
,
In hoeverre ook de ,oudere rupsen te lijden hebben 'van de weerstandskracht van den
boom. hebben wij niet kunnen nagaan. Een verband tusschen de regenval en het' op·
treden van de' pl<\ag kon slechts voor de maand", Juli worden aangetoond. Daar echter
in de literatuur vele gegevens gevonden worden inzake een aanZienlijke mortaliteit
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onder volwassen rupsen, is het niet uitgesloten. dat de boom ook tegenover dit stadium
.
niet geheel weerloos .is.
Op geheel andere wijze. en weI indirect ,kan de boom invlOed uitoefenen op de
mortaliteit van de ~rupsen. Zijn n.l de knoppen' te klein om de halfwassen rupsen te
bevatten en de loten te dun voor- de volwassen rupsen. dan 'bieden zIJ de dieren geen ~"
bescherming tegen huri __ vijanden. Bovendien zijn de rupsen dan ook blootgesteld aan'
de directe inwerking van het klimáát. But 0 v i t c h meent. d~t hiermee sÇimenhangt
het ontbreken van de rupsen in de zeer jonge en zeer oude bosscherr. - ~.
.
' ,
17. Mogelijke inulóed pan de groeiplEiats en de hoedanigheid. van den boom op den
~.
,
groei der populatie.
-'" Het is interessant, om na, te gaan of het- optreden der gr~daties in de boschtypen~ .
die zijn genoemd, in de voorafgaande hoofdstukken mogelijk. zou kunnen worden verM
kJaard door het aannemen van een gering~rën' weerstand van den boom als gevolg
van ee" ohgunstigen vochtigheidstoestand. De betreffende terreinen waren:
a. zeer droge met armelijke begroeiing; ,
b. terreinen. op welke de boomen hebben geleden dOQr Brachyderes: '
c. diep gespitte grondep.:
" .
d. gronden met een te hoogen waterstand;
'e., terreinen met ,boomen. die om de een' of andere reden - waarschifnlljk als kluit·
dennen ' - óp ouderen' leeftijd zijn overgeplant. zooals dit in het arboretum van
Verwolde het geval was;'
"
f. bosschen. die nog nIet in sluiting waren.
Wanneer de vochtlgheidstoestand van den boom m-aatgevend is voor CIe mogelijkheid
voor infe'ctie. zouden in bovengenoemde gevallen de boornen in de maand Juli, voor..
afgaande aan het jaar. waarin de aantasting zIchtbaar wordt. wat de vochtigheidsM
.' toestand betreft in een oogunstiger toestand' verkeeren dan normale hoornen. De vraag
is dus. of het ontstaan van dezen ongunstigen toestand áannemeHjk kan worden ge·
màakt uit den aard van' het terrein of de andere bovengeI;loemde omstandigheden .
.. a. Dat '"op een zeer ann~lijken. drogen bodem. waar de dennen moeite hebben
aan het groeien te komen en te blijven. de vochtigheidstoestand van defl ...
boom ongunstig is. behoeft geen nader betoog. In een dergelijk gebied zullen
slechts de vliegdennen. die met hun wortels een groot gebied beslaan. kans
krijgen zicb behoorlijk te ontwikkelen. waardoor. zij tevens een zekere immuniteit tegeu de plaag krijgen. Men vergelijke hIerbIj de waarnemingen
van<Hesselink en Hudi,g. van Fischer en de gegeve:ns van tàbel I.
b. Zeer opmerkelijk is het optreden Van Evetria na een: Brachyderes-plaag.-,
Volgens de Fluiter voeden de Brachyderes--Jarven zich met de wortels
van den grov~den. Dat hierdoor. zelfs in vochtige jaren, de vochtlgheidstoestand van den boom e1'Il;stig wordt benadeeld. spreekt vanzelf. Vele boornen
zullen tijdens een ernstige plaag in dit opzicht weinig, verschillen van een
tak. die_ is afgesneden en een dag zond~r water is ,: gelaten. Uit het boven...
staancJ.e mag worden ,geconcludeerd, dat de bosschen. die door Brachyderes
•. ' worden beschadigd. wat hun vbchtigheidstóestand betrèft in een' conditie verM
keeren. die hen aantastbaar maken voor de eirupsjes van Evetria en dus ge..
predisponeerd ,zijn voor "het optreden van een gradatie. .
I
c. Hetzelfde ~geldt voor een diep gespitten bodem. In normale jaren. grorien de
I
jonge dennen hierop vaak zeer sn4 In zeer droge jaren echter Js een der...
gelijke bodem minder vochthoudend, zoodat onder deze omstandigheden UltM
i
drogingsverschijnselen zullen kunnen optreden vooral _daar de weelderig
gI'Çleiende dennen veel voèht aan dezen bodem onttrekken.'
•
d. Op een zeer vochtlgen bodem met hoogen grondwaterstand. loópen de wortels
der boomen horizontaal vlak onder de aardoppervlakte. Tijdens een droge
periode," wanneer de waterspiegel daalt en de bovengrond uitdroogt. kan
,
daarom een dergelijke boom zelfs op dezen vochtigen bodem. last krijgen
van droogte.
"
",
\
e. Kluitdennen verliezen bij het overplanten steeds een groot gedeelte van hun
wortels. Hierdoor ge,raken 'zij In een toestand. die is te vergelijken met die
van boomen. die "tiaar Brachyderes zijn aangetast. zoodat voor ,deze boomen
I
I
'
de sub b aapgegeven argumenten gelden.
f. \Vanneer de bossch~n in sluiting geraken. kan de zon den bodeJIl niet -meer
be~hijnen: Ook de wind wordt dan op den, bodem veel minder werkzaam:
Het resultaat hierdoor zal zijn, dat de bovenlaag van den bodem minder'
uitdroogt door verdamping: Bovendien zal de 'boom omstreeks dit Clogcnblik·
beschikken over een betere wortE~lstelsel. dan aanvankelijk het geval was.
A'·'
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Hiermee zal misschien samenhangen, dat de boomen in een gunstiger conditie
geraken wat betreft hun vocht,gehalte.
Oók indirect kan dit van invloed zijn': volgens de F 1u tt e r komt Brachy~
deres slechts in die bosschen talrijk voor. in 'welke de zon den bt>dem kan be·
schijnen. Daar nu vele Evetria,plagen samenhangen met die van Brachyderes.is het dUidelijk. dat na het in sluiting kómen 'niet slechts de kever, maar ook
.
Evetria zal moeten verdwijnen.
'
Tenslotte moge nog worden gewezen op de aantasting van geëxponeerde boomen. - In nonnale bosschen wórden' de voorloopers steeds het eerst aangetast. Ook hebben
dennen. die singels vormen, vaak meer van de aantasting' te lijden dan dennen. welke
een bosch vormen. Meestal wordt als verklaring ·van deze, feiten genoemd de voorkeur
der wijfjes om deze hoornen' te beleggen. Waarschijnlijk bestaat een dergelijke voorkeur
inderdaad. echter is het. eVen waarschijnlijk. dat 'deze voorkeur samenhangt met de
mate van geschiktheid van den boom als woonplaats voor de eirupsjes. De uitdrogende
· werking toch van den wind is op. de voorloopers aanzienlijk grooter. dan op de andere
·boomen.. Het ligt daarol)l voor dè- hand. dat de vochtigheidstoestand van die .loten van
· den boom. die boven' het andere gedeelte van het bosch uitsteken. ongunstiger is, dan
van de andere boomen of van de rest van den betr"effenden boom. Hier komt nog bij,
dat ook zonder windwerking de top eerder last van verdroging heeft. dan de onder.
liggende takken, hetgeen o.m. de lariks vaak demonstreert. Waarnèmingen. die dit
bevestigen. hebben wij niet gedaan; wel mag vrorden gewezen op het feit. dat bij
sterke droogte de top van een boom het eerst teekenen van verdroging 'Vertoont, aan
de hand waarvan kan worden gedemonstreerd, dat inderdaad de vochtigheidstoestand
in dit gedeelte van den boom eerer in ongunstigen toestand verkeert, dan de andere
deelen. Bovendien blijkt uit het onderzoek ~an v 0 n Tu beu f! dat het vennog~n tot
harsen door een aan de inwerking van den wind blootgestelde standplaats zeer' oh,
.
..
'
gunstig kan worden beïnvloed.
. .Uit het bovenstaande ,blijkt, dat het aanneIlJ.elijk is. dat de genoemde oinstandighéden
inderdaad het vochtgehalte van den hoom zoodanig kunnen beinvloeden. dat hij vat,
baar wordt voor de aantasting. Meer exacte waarnemingen zullen hierover in de
toekomst moeten worden genomen; dit zal eerst kunnen geschieden. zoodra weder een
voldoend aantal vlinders kan worden verkregen.
Minder gemakkelijk kan de samenhang tusschen schot en Evetrla,aantasting met de
bovengenoemde opvatting tot overeenstemming worden gebracht. Wanneer echter het
· vochtgehalte niet direct nadeellg is voor de rups) maar. zaoals boven werd veronder'
steld, door het vermogen tot harsen te beinvloeden. dan bestaalt de mogelijkheid van
een verklaring ván een zoodanigen samenhang ook hier. Hars toch is een product!
ontstaan bij de assimilatie. Het verlies van de naalden 'als gevolg van de schot-aantasting, zal dus van invloed kilnnen zijn op het vermogen tot harsen. Ook hier zullen
verdere waarnemingen moeten worden verricht. teneinde eventueel te trachten den
samenhang vast te leggen.
i

18. lTwloed· van de Vijanden op den groei der populatie.
Ook in ons land wordt Evetria buoliana door een groot aantal 'parasieten aange·
vallen. De vraag doet zich voor, of deze parasieten pelt in staat ziJn, een plaag te
. ,.
voorkomen en welke rol zij spelen hiJ het beëindigen van een plaag.
Uit de ,graphiek valt af te lezen. dat, na een droge maand JulI de plaag zich zoo
snel uitbreidt, dat de parasieten niet de kans krijgen haar te voorkomen. Wel kan het
parasiteeringspercentage tijdens een plaag "aanzienlijk stijgen. De gegevens van de hout·
vesterij Kootwijk wijzen er op. dat onder bepaalde omstandigheden een lang aanhou,
dende plaag misschien door zijn natuurlijke Vijanden kan worden beë}ndigd. Zoo waren
in het voorjaar 1908 70 0/0--80 % der rupsen ..ziek". Uit het verslag van 1907 blijkt.
dat onder .;ziek" is te verstaan: geparaSiteerd. "Er vlogen dan 'ook 'weinig vlindertjes
'en de ontginningen werden veel minder beschadigd dan in voorafgaande jaren". Vanaf
1905 was hier sprake yan een belangrijke plaag.
I

19. Epidemiologie.
_
·a. SamenfJ,atting van de gegevens, die van belang zijtt voot' het vct'schallen van
een inzicht in het optreden van een gradatie.
1. Evetria buoliana heeft in ons land 1 generatie per jaat.
2. De eiproductie kan groot zijn.
.
3. Droge gebieden en andere gebieden, die in een of ander. opzicht minder geschikt
. zijn voor het groeien, van den groveden, zijn belangrijk als broedplaatsen van Evetrid.
4. Algemeene plagen hangen ~~men met den regenval 'in Juli tijdens het eirupsen stadium.
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"5 • .Boomen. die in een goeden vochtigheidstoestand verkeeren. bezitten een groate ~ate
van weerstand t.a.v. de eirupsen..
.
.
6.- Het vermogen om cicren te leggen, wordt doot het klimaat beïnvloed.
7. Extreme koude gedurende den winter is' in ons land niet 'in staat een plaag te bedwingen.
.
.
'.
8. Plagen van Brachyderes iqcanus en schot worden vaak gevolgd door een van Evetria buoliana.
9. De parasieten spelen hoogstens een rol bij het onderdrukken van, een plaag. ?l~gen
zul1en over het algemeen niet' door hen kunnen worden voorkomen.

,f
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b. Omstandigheden. wBsrondf."r een gradatie' _mogelijk is. ,
De- waarnemingen hebben ons geleerd. dat in 1943 de wijfjes niet in staat zijn geweest op de onderzochte terreinen eieren te leggen. Het weer ':Yas. tijdens de vlucht
slecht: de temperatuur was laag en er viel een koude regen. Hieruit mag worden
geçoncludeerd, dat het klimaat in staat is doo~ -een rechtstreeksche inwerking, het optreden van een gradatie onmogelijk te maken. dan wel haar te beëindigen. Over het
algemeen is echter het klimaat in ons land van dien aard, dat het leggen van eieren
...
zeer goed mogelijk is.
Belangrijker. dan deze rechtstreeksche invloed, is de wijze. waarop het klimaat den
boom weerstand geeft tegen de aa.qvaIle:n der eirupsjes ': ho'e droger de boom. des te
groeter is de kans. dat de eirupsjes zich kunnen inboren. De algemeene plagen hangen
dan ook samen met droogte gedurende de maand JuH. de locale plagen .naar alle waar...
schijnlijkheld met de een of andere omstandigheid; die er toe bijdraagt. dat de boom
in Juli teekenen van' vochtgebrek verto<?nt. b.v. een Brachyd~res-aantasting.
Hierbij zij vern'czen naar hetgeen,in par. 17 is gezegd. Daar werden genoem~ als
terreinen of boqmen. die speciaal vatbaar zijn voor de aantasting, door Evetria:
R. zeer droge terreinen met armelijke begroeiing;
. b. terreinen. op welke de boornen hebben' geleden door Brachyderes;
c. diep gespitte gronden;
d. gronden met een te hoogen waterstand ..
e. kluitdennen;
.
f; bosschen. die nog niet in sluiting zijn;
-"g. vqorloopers. en andere ge~xponeerde boomen.
_
Tn hoofdzaak 'zal ,het dus van den aard van het terrein 'en het weer in JuH ••dan wel
van andere omstandigheden. die den. vochtigheidstoestand van den boom beïnvloeden
afhangeoï of .Evetria zich zal gaan vermeerderen. Niet elke vermeerdering e.c:hter zal
_ steeds tot een gradatie behoeven uit te groeien, Of dit zal geschieden hangt weer in
hoofdzaak af voo de populatiedichtheid tijdens het begin van de gunstige periode en ,
'van het aantal jaren. gedurende welke' de omstà.ndighedf:'n gunstig blijven. I ,
.
De dennenlotrups kan zich :;::eer snel vermeerderen. Dit blijkt uit het feit, dat zooals
graphiek 1 aangedt. vaak één enkele droge maand Juli reeds in staat is een gradatie
fe verwekken., Toch moet bij een dergelijke snelle 'vermeerdering de populatie tijdens de voorafgaande niet droge jaren tamelijk dicht zijn geweest.
Daar de terreinen, waarin de gradaties optredeol meestal droog zijn'- of op andere-.
wijze minder gescbi1çt voor de groveden. zullen ook -in vochtige jaren sommige hoornen
- voorloopers - of gedeelten van het terrein - b.v. die. welke door Bracnyderes
. zijn aangetast ......... geschikt blij~n voor Evetria. Hier zijn de rupsen dus ,steeds in een
betrekkelijk groot aantal te vinden. Tijdens drog-e jaren zal de plaag zich van hieruit
snel over de omgeving verspreiden'. Een mooi voorbeeld hiervoor levert de door
L 0 v i n k en Rit z e ma Bos beschreven plaag onder Ede. Tijdens de vochtige
jaren waren hier de voorlo.opers aangetast. In .het droge jaar 1892 werd ,het geheefe
complex. geïnfecteerd en in het natte jaar 1893 verdween E. huoliana om plaats te
maken voor E. turIonana. Zonder de aangetaste voorloopers zou de plaag ongetwijfeld
niet. zoo spoedig een dergelijken omvang hebben aangenomen. .
Houdt de Juli~droogte eenige jaren achtereen aan, dan zullen ook de .betere bosschen
.... kans loopen te worden aangetast. Daar in "deze bosschen' in normale j<lren maar zeer
weinig lotrupsen worden '"gevonden, duurt het l~ng, voordat een gradatie tot ontwikr _
.......
~
keling komt.
De locale gradafies zullen zic~, tamelijk onafhankelijk van het weer, oritwikkele~.
zoolang de omstandigheid, die de boomen vatbaar 'maakt, blijft bestaan.
Raken çle bosschen. ondanks de, plaag. in sluiting, dan worden :;::ooals ,boven is aan~
gegeven de factoren. die de boornen vatbaar maken, verzwakt: zoodat de kans groot
is. dat de plaag een einde neemt. Of dit het geval zal zijn hangt af van' de mate.
i
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waarin de factoren 'na het in sluiting geraken van het bosch in staat zijn de boornen
te beinvloeden.
.
,

Tenslotte moet nog het een en ander worden gezegd over de mogelijkheid. dat de
vijanden er toe bijdragen om het uitbreken van de plaag te voorkomen ..
De parasieten gedragen zich in hoofdzaak als modificeerbare factoren, d.w.z. als
factClren. die in hun optreden afhangen van de populatiedichtheid van hun gastheer.
De parasieten. die tot deze groep van factoren bebooren'. zijn over het algemeen monophaag; de kans bestaat echter ook. dat zij leven ten koste van vele Evetria-soorten.
dus 'b.v. monophaag zijn op het geslacht Evetria. Dergelijke parasieten zullen over het

algemeen slechts dan het uitbreken van een plaag kunnen voorkomen. wanneer dè
populatie van den gastheer ze~r langzaam groeit. WU men dus gebruik maken van
een dergelijken parasiet. dan zullen factoren aanwezig zijn. die den groei in sterke
mate belemmeren. Zooals uit bet voorgaande blijkt, zijn dergelijke factoren in de bos~
schen, die veel van Evetria te lijden hebben over het algemeen niet aanwezig. De vraag
dient echter wel. te worden gesteld. in hoeverre het mogelijk is da<.!rin te voorzien.
In de periode gedurende"welke wij het optreden van Evetria te velde hebben kunnen
n~aan, was de parasiteering over het algemeen van geringe beteekenis, zoodat wij
niet in de gelegenheid waren de beteekenis der verschillenèle parasieten te bestudeeren.
Wij hopen t.Z.t. op deze zijde van het probleem te kunnen terugkomen.
Over roofvijanden, als vogels enz. is betrekkelijk weinig bekend. Naar blijkt uit het
verslag van den ho~tvester van Kootwijk zijn de "Vogels van grootere 'beteekenis voor
Evetria turJonana. dan voor E. buoliana. Nergèns hebben wij kunnen waarI].emen. dat
vogels of andere roofvijanden (b.v. spinnen) in staat waren,. een plaag te voorkomen,
.
zoodat ~j geneigd zijn hun werking in dit opzicht niet hoog aan te slaan.
Beschouwt men bovengenoemde gegevens. dan mag men concludeeren. dat Ioc aal
steeds plagen kunnen optreden, wanneer het terrein hiertoe dabr de een of andere
omstandigheid is gepredisponeerd. Deze dispositie kan een gevolg zijn van -factoren.
die geheel -onafhankelijk zijn van den regenval in Juli (b.v. Brachyderes), om welke
reden in dat geval dan look geen correlatie mag worden vèrwacht tusschen het op~
treden van deze locale plagen en dezen regenval.' Wel moet dit het geval zijn bij het
optreden van de algemeenè plagen, daar zij slechts kunnen optreden. indien: in Juli
een grooter aantal bosschen in een toestand geraakt. waardoor de rupsen-' kans krijgen
zich in te boren.
.

20. Maatregelen tot het voorkómen van de plaag.
In principe zullen de maatrege1en neerkomen:
A. op het versterken van het weerstandsvermogen Van de boomen en wel in hoofd:zaak door het verbeteren van den; vochtigheidstoestand gedurende de maand Juli 't
B. op het verkleip.en van de populatiedichtheid' gedurende de jaren ...\vaarin niet VuIl
een plaag mag worden gesproken.
A. De v6chtigheidstoestand van den "boom _wordt beïnvloed:
a. door het lclimaat':
.
b. door den bodem;
c. door het optreden van Brachyderes locaous.

,

'

a. Het klimaat is slechts in geringe mate te beïnvlOeden. Windsingels kunnen de kracht
kracht van den wind' verminderen en daardoor de uitdroging van de boornen tegen~
gaan. Inderda:ld Is het vaak opvallend, dat deelen van he.t boscht die door b,v. berken
singels worden _begrensd, beter groeien en minder last van aantasting hebben. dan
verder'af gelegen gedeelten. Of dit echter een gevolg is van een werking als. boven;.
bedoeld. dan wel of andere factoren in het spe1' zijn" is zonçler nader onderzoek niet
uit- te maken.
,
~_
_
b. Bij den aanleg van het bosch wordt de bodem be.werkt~ Diep spitten, waardoor
tijdens droge jaren de bodem spoedig uitdroogt. werkt I]et optreden van de 'plaag in
de hand. Waarnemingen hebben geleerd. dat bosschen, waarvan de bodem in strooken
is gespit, minder last vah aantasting hebben. dan~bosschen. waarbij de'geheele bodem
is -gespit.
'
~
, Uitdroging van den bodem door andere oorzaken 'moet zooveel mogelijk worden
tegengegaan. Vooral wanneer de wortels van de boomen niet in staat zijn diep in den
bodem te dringeri.zal de uitdroging van de bovenlaag als gevolg van de beschijning.
door de zon of de inwerking van den wind een zeer nadeeligen Invloed kunnen uit~ .
oefenen. Hel: is daarom gewenscht, dat bosschen ;00 spoedig mogelijk tot sluiting komen.
In dit verband mag ook worden gedacht aan een bodembedekking' b.v. door het tus~
.schenzaaien van lo~fhout, door afgemaaide heide op den bodem uit te strooien enz.
w
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c. Daar Brachyderes incanus de boornen' vatbaar maakt voor Ev~tria, dienen maat...
regelen te ,worden ,genomen om het dezen kever onmogelijk te maken zich-massaal te
vermeerderen. Volgens cl e F 1 u i ter treedt de kever alleero dali massaal op. wanneer'
de bodem onbedekt is. ,Grovedennen •. die staan op aan -met heide begroeiden bodem,
, worden niet licht ernstig door Brachyderes aangetast. Evenmin is dit het geval wanneer
de jonge' bosschen in sluiting zijn doordat de kronen van de boompjes elkaar raken
of doordat loofhout is tusschengeplant. Wa~rschijnlijk werken ook andere .levende of
doade bodembedekkingen het optreden van Braçhyderes tegen.
\
f'
B. Daar in normále jaren in de -meeste bosschen slechts dè voorloopers kunnen worden
aangetast. is. het van belang deze, te verwIjderen, opdat In een dergelijke periode geen
.
. ,
sterke populatie zich ten koste van deze boornen .kan handhaven.·
Indien inderdaad het schot door een Evetria·plaag wordt gevolgd. dan zijn 'maat·
regeleri ter voorkoming van deze ziekte gunstig voor het voork6men van een plaag
van de dennenlotrups.
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Toelichting graphiek.
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