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I. AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK
Dat de Pereringlarve aanmerkelijke schade kan aanrichten, issindslang bekend.
Hier te lande wasvóór de oorlog echter de gangbare mening, dat deplaagsecundair
zouzijnenalleenperebomen zouaantasten, diedoor eenofandereoorzaak inslechte
toestand verkeerden. In 1948 werden evenwel uit de practijk andere klanken vernomen. Zowel voor de Beemster als de Bangert meldde de Tuinbouwvoorlichtingsdienst ernstige schade door deze soort.
In overleg met voornoemde Dienst en de Plantenziektenkundige Dienst werd
daarom begin Maart 1949 met het onderzoek een aanvang gemaakt. Hoewel het
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onderzoek zeker niet als afgesloten kan worden beschouwd, werden toch reeds
zoveel gegevens verzameld, mede door de toegewijde hulp van het personeel van de
Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst in verschillende delen van het land, in het bijzonder
van de consulentschappen voor Noord-Holland, Drenthe en Groningen, dat het
wenselijk lijkt de verkregen gegevens reeds nu ter kennis te brengen van de Voorlichting zowel als van de practijk.
Uit de literatuur, waarin de reeds elders verkregen ervaring werd vastgelegd,
schenen ons het onderzoek naar de voedingsgewoonten der kevers van dr HUGH
GLASGOW (5) en de op grond daarvan door hem genomen proeven van het meeste
belang 1 ). Deze gewoonten bleken bij onze proeven en waarnemingen ook voor de
kevers hier te lande te gelden. Verder was het noodzakelijk waarnemingen te doen
omtrent de verschijningstijd in het veld en de levensduur der kevers om de bestrijding
te juister tijd te doen plaats vinden. Ook was het nog onzeker of de ontwikkeling
hier te lande één- of meerjarig is. Hieromtrent werden in 1949 reeds duidelijke
gegevens verkregen.
Vooral betreffende de phaenologie werden, door veler medewerking, gegevens
verzameld, die reeds in 1949 een basis voor de bestrijdingsproeven verschaften.
*) S C H A E F E R ( I I ) zegt ook, dat de beste bijdragen tot de levenswijze door Amerikaanse
onderzoekers zijn geleverd.
Foto 1. Verraderlijke stamaantasting in 5-jarige
boomgaard te Wognum (N.H.) met blootgelegde
gang, in goed verzorgde tuin.
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Foto 2. Boom aan de wegbij Ruinerwolde (Dr.)
met typische afgestorven
toptakken.

.

Foto 3. Zwaar aangetaste boomgaard inde
Beemster; de kweker was genoodzaakt alle
bovenste takken af te kappen.
II.

Foto 4. Oude boom (25à 30jaar) teVortum
met blootgelegdeaantasting, waarin eengrote
larf werdgevonden.
INLEIDING

Sinds de eerste meldingen over het schadelijk optreden dezer soort, omstreeks
1875 in Duitsland (door TASCHENBERG, mogelijk al eerder) zijn er verscheidene
mededelingen over deze plaag verschenen, zodat de levenswijze in algemene trekken
bekend is. In Duitsland en Frankrijk is Agrilus sinuatus reeds in de tweede helft der
19e eeuw als zeer schadelijk aan perebomen gesignaleerd. De algemene handboeken
van SORAUER-REH en BALAÇHOWSKI-MESNIL voor Europa, J. B. SMITH in zijn

„Economie Entomology" en METCALF en FLINT (U.S.A.) geven reeds over de schade
en de wijze van optreden dezer plaag vrij veel bijzonderheden. (Zieook het literatuurlijstje). O. JANCKE heeft in een artikel in de „Anzeiger für Schädlingskunde" (April
1949), een goed overzicht gegeven van hetgeen er van deze plaag in het algemeen,
en vooral in Duitsland, bekend was; zijn onderzoek duurt nog voort. Hij gaf ook
een uitvoerig overzicht van het onderzoek van H U G H GLASGOW (U.S.A.).
Onafhankelijk van JANCKE (wiens publicatie ik toen niet kende) beschouwde ik
begin 1949 debijdrage totditvraagstuk van H U G H GLASGOW (5) alsdeuit economisch
oogpunt belangrijkste, daar deze een practisch uitvoerbare oplossing aan de hand
doet, op grond van een nauwkeurige studie der voedingsgewoonten van de kever.
Deze publicatie heeft onsals richtsnoer bij de bestrijdingsproeven, die hier thans
in gang zijn, gediend, terwijl deze verder zijn gegrond o p phaenologischewaarnemingen
betreffende de kever, die hier te lande in 1949zijn verricht.
In Frankrijk noemt mende plaag: leBupresteduPoirier, in Duitsland: derBirnprachtkäfer,
of GebuchteterBirnbaum Prachtkäfer, enookwel Ringelwurm,indeVerenigde Staten: theSinuate
PeartreeBorer,inons land: dePereringworm.De combinatie met„ringworm" is wetenschappelijk
onjuist. Dr TEN HOUTEN vestigde terecht onze aandacht daarop. „Ringworm" isdewetenschappelijke naam voor de Ringwormen (Annelidae), behorende tot de orde der Vermes(wormen).Om
deze reden stel ikvoor inhetvervolgtespreken van „pereringlarve". Aangezien voldoende bekend
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is, dat het hier een keverlarve betreft, en er geen andere kcverlarve is die op de bekende wijze
peretakken en stammen beschadigt, kan hiertegen o.i. geen steekhoudend bezwaar worden aangevoerd. Voorlopig zal ook nog de oude naam tussen haakjes worden vermeld. ')

Mee voorbijgaan van de vele, uiteenlopende meningen van andere auteurs,
hebben wij ons bepaald tot toetsing van hetgeen GLASGOW in de U.S.A. heeft bevonden, en verder tot het zoeken naar een phaenologische basis voor de bestrijding.
Om verschillende redenen achten wij het wenselijk, de in het eerste jaar van het
onderzoek verkregen gegevens reeds te publiceren. Ten eerste dient deze publicatie
om de practijk tegen deze verraderlijke plaag te waarschuwen. Ten tweede geeft
het uitnemend onderzoek van GLASGOW reeds een practisch uitvoerbare bestrijdingswijze aan. Ten derde hebben we hier te doen met een insect met meerjarige ontwikkeling. In het eerste jaar van de bestrijdingsprocven kunnen we vele kevers opruimen, maar aangezien de larve als regel overjarig is, bereiken we daarmede niet
de 2e-jaars larven. Deze kunnen we pas opruimen wanneer ze kevers zijn geworden,
zodat een generatie pas na twee jaren bestrijding sterk kan worden beïnvloed.
Voorlichting en practijk kunnen zo lang niet wachten. En ten vierde is hier reeds de
methode aangegeven voor het vaststellen van dejuiste tijd ter bestrijding.
Een advies omtrent de in deze publicatie vermelde bestrijdingsmethode geven wij
nog niet, doch wel mogen wij aandringen op waakzaamheid ten opzichte van deze in
het verborgen woekerende plaag en adviseren tot bestrijdingsprocven, daar, waar de
mate van aantasting hiertoe aanleiding geeft.
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III. GEOGRAFISCHE VERSPREIDING
Het geslacht Agrilus telde in 1902 reeds 1080 soorten en komt in alle vijf werelddelen voor; het genus is het rijkst aan soorten in de tropen, minder rijk in de subtropen en armer in de Zuidelijke en middelste gematigde zone.
Toch komen er enkele soorten zeer ver Noordelijk voor, zoals A. mendax
MANNERH. in N. Rusland en A. ater L. tot in Finland. CALWER geeft voor Europa
als vindplaats van A. sinuatus op: geheel Duitsland en Zuid-Europa; REITTER (9)
vermeldt daarentegen, dat de soort in het Noordelijk deel van Duitsland zou ontbreken. EVERTS(3) geeft de vindplaatsen in Nederland op,BALACHOWSKI en MESNIL(I)
geven aan: geheel gematigd en Zuid-Europa. SORAUER-REH (13) vermelden als
landen waar A. sinuatis voorkomt: Zuid-Duitsland (ook echter Berlijn), Luxemburg,
Nederland, Frankrijk en (na import uit Europa) de Verenigde Staten.
Deze soort, welke ook in zeerjonge bomen voorkomt (zoals door ons meermalen
isgeconstateerd),kandaardoor gemakkelijk metkweekmateriaal worden overgebracht.
Bij export van „nursery stock" is het dus noodzakelijk, dat hierop wordt gelet.
') Volgens het pas verschenen woordenboek van F. C. VAN HEURN (uitgave Koninklijke
Shell) zou een der Engelse namen zijn: „Burncow of the pear-tree." A. sinuatus is echter niet
synoniem met A. viridis L.
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Merkwaardig lijkt het, dat deze soort in de systematische literatuur als „niet
gewoon" (REITTER (9), p. 195) en„vrij zeldzaam" (EVERTS (3),p.83) wordt vermeld.
Dit zal welhieraan zijn toete schrijven, dat coleopterologen als regel maar weinig
aandacht schenken aan in cultuur gebracht terrein, en verder aan het feit dat de
kevers zich meestal hoog in de bomen op hetloof ophouden, ookveel en vrij hoog
vliegen enstilzittend opdeschors door hundofrode kleur niet opvallen. Indieboomgaarden, waar zij in de afgelopen zomer talrijk waren, hebben wijze,behalve inhet
hout vanaangetaste bomen eninonze vangbakken envangfuiken (entijdens het uitboren), niet waargenomen. Eenkweker, in wiens bongerd veel en recente aantasting
kon worden geconstateerd, heeft er één keer enige ophetblad waargenomen. DIJKSTERHUts zagéén exemplaar op een aardappelplant (Groningen). Geen wonderdus,
dat men de soort voor zeldzaam houdt.
Bij dit onderzoek in 1949 is schade door deze soort aanperen of de beschadiger
zelf in enig stadium (ofin collecties) aangetroffen indevolgende provinciën: NoordHolland, Zuid-Holland, Zeeland (waar zij reeds vroeger bekend was), NoordBrabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drente, Groningen.
In de uitgebreide kever-collecties hier te lande van VAN DER H O O P , EVERTS, UYTTENBOGAART,
M c GILLAVRY, SMIT VAN BÜRGST, VAN DER W I E L en andere coleopterologen is de soort - meestal

zeer schaars - aanwezig van de volgende vindplaatsen: Leiden, Breda, Houthem (L.), Valkenburg
(£,.)> Nijmegen, Scheveningen, Zierikzee, Walcheren, Arnhem, Wageningen en Velp. /ian dr G .
KRUSEMAN van het Museum te Amsterdam, prof. W. ROEPKE te Wageningen en de heer P.v. D .
W I E L te Amsterdam wordt hierbij voor hun inlichtingen ter zake dank gebracht.
Er is nauwelijks twijfel aan, dat de soort ook in Utrecht en Friesland voorkomt; positieve
gegevens hieromtrent ontbreken echter nog.

IV. SYSTEMATIEK EN BESCHRIJVING DER STADIA
Agrilus sinuatus OLIV, is reeds lang bekend (de Franse entomoloog OLIVIER,
die de soort beschreef, leefde van 1756—1814). Het geslacht Agrilus behoort totde
familie der Buprestidae (of Prachtkevers) van de suborde Sternoxia. De Agrilussoorten zijn vrij kleine, lange en smalle kevertjes, dikwijls metfraaie metaalkleuren
prijkend, zoals vele hunner grote, tropische familieleden. DeBuprestidae zijn nauw
verwant aan de kniptorren (Elateridae), doch zij zijn door hun kenmerken in het
larvale, zowel als in het imaginale stadium daarvan duidelijk te onderscheiden.
A. D E K E V E R

Uitvoerige beschrijvingen der soort en de kenmerken van het genus Agrilus
zijn vooral in EVERTS (3), deel II,p. 82en 83) enin REITTER (9), deel III(p. 192en
195) en SCHAEFER (11), p. 409) te vinden. (De voorlaatste auteur geeft op
plaat 119, figuur 18eenafbeelding, diebehalve dekleur, niet bijzonder karakteristiek
is.) Een foto vaneen kever wordt, vooral om eenindruk te geven vande algemene
habitus (vorm), hierbij afgebeeld (pi. 5);op sommige bestaande afbeeldingen heeft
de kever een te slanke vorm. SCHAEFER geeft een goede afbeelding.
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De kleur is aan de bovenzijde meestal roodbrons,
soms meer geel koperkleurig, terwijl ook een donkerpaarse kleur voorkomt; in het hout gevonden kevers
vertonen vaak een donkerpaarse kleur, vermoedelijk
doordat ze nog niet geheel zijn uitgekleurd. In één
gevalwerd een in het hout gevonden aanvankelijk paars
exemplaar later inderdaad roodbrons.
Het is niet gemakkelijk de sexen te onderscheiden.
EVERTS (3) schreef (deel 2, p. 82): „De mannetjes zijn
slanker en onderscheiden zich door de iets bredere
sprieten en de bouw van het laatste sterniet". Verder
(p. 83, bij de beschrijving van A. sinuatus): „Tarsklauwen twee-spletig, de beide takken aan de vooren middenpoten bij het $ gehjk, bij het $ aan alle
tarsen ongelijk." Dit kenmerk is moeilijk te zien.
Wat de sprieten aangaat, is zijn beschrijving juist;
de driehoekige leden van de sprieten zijn bij de mannetjes inderdaad breder, maar dit kenmerk is ook niet
Foto 5. Agrilussinuatus OLIV.,
gemakkelijk waarneembaar.
wijfje (5y2 x vergroot).
Het beste zijn de sexen te onderscheiden door een
verschil in vorm en sculptuur van het laatste sterniet 1 ), een verschil dat ook door
EVERTS wel wordt vermeld, maar niet gedefinieerd. Bij het wijfje is het laatste sterniet
glad en het profiel van terzijde bezien weinig gebogen; bij het mannetje ziet men
een chitinelijstje distaal in het midden (textfiguur no. 1) en is het profiel steeds duidelijk hol, vooral bij levende exemplaren. Bovendien steken bij het <$ dikwijls de
chitineuze,zwarteparameren van degenitale armatuur uit het achterlijfseinde. In het
algemeen zijn de mannetjes kleiner en slanker. De onderzijde is groenachtig zwart of
geelkoperkleurig, glimmend en ijl behaard; depoten en sprieten dragen dezelfde kleur.
De afmetingen waren bij 27 gedroogde exemplaren als volgt:
Lengte van 14 gé
8—9 mm
Breedte „schouder" van \4 8$ • 2—2,3 mm
Grootstebreedteelytravan 14 S3 2,2-2,5mm
1. Laatste segment (onderzijde) bijhet mannetje

Lengte van 13?Ç
8£—10 mm
Breedte „schouder" van 13 vv . 2,5—2,75mm
Grootste breedteelytravan 13 9. 2,5—3 mm

2. Laatste segment
(onderzijde)
bij het wijfje

Anaalplaten en uitsteeksels aan
het laatste segment dervolwassen of bijna volwassen larve

l
) Het laatste achterlijfsegment aan deonderzijde. SCHAEFER(11), wiens boek ikpas in Maart
1950 in handen kreeg, geeft hetzelfde kenmerk aan het laatste sterniet als karakteristiek voor
het c? aan.
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