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P. A.

VAN D E R L A A N

ALGEMENE INLEIDING.
Gedurende vele jaren is het onderzoek over rijstboorders in
Indonesië beheerst door de werkzaamheden van Dr P. VAN DER GOOT,
die sinds 1918 hierin de leiding had. Helaas is mij slechts een korte
tijd gegeven geweest dit onderzoek voort te zetten, waarbij het werk
sterk gehandicapt werd door de tijdsomstandigheden. Dientengevolge
is het onderstaande artikel misschien wat theoretischer geworden
dan wenselijk was. Nieuw is slechts de berekening der parasiteringscijfers (blz. 326) en het laatste hoofdstuk over de chemische bestrijding. Toch leek het mij om de volgende redenen nodig ook de andere
beschouwingen te publiceren.
Jarenlang zijn er door het personeel van de landbouwvoorlichtingsdienst waarnemingen en onderzoekingen verricht over de rijstboorders. Gegevens omtrent vangsten van lichtvangkooien, regencijfers, zaaitijd en aanplant, groeiduurproeven, aantastingscijfers
werden naar het Instituut voor Plantenziekten gezonden in de verwachting, dat daarop na jarenlang onderzoek een bestrijding met
zaaitijds- of planttijdsregeling gebaseerd zou kunnen worden. In
deze verwachtingen is men, met één uitzondering, teleurgesteld.
Slechts in West-Brebes is de zaaitijdsregeling gedurende 12 jaar
doorgevoerd en geslaagd, in de andere gebieden echter niet.
Het leek ons voor de plaatselijke landbouwdiensten wenselijk,
dat enigszins gedetailleerd uiteen gezet werd, voor elk boordergebied
afzonderlijk, waarom dit niet slaagde, waarom een dergelijke ingrijpende maatregel als een collectieve verandering in het plaatselijk
cultuurschema zoveel moeilijkheden gaf, moeilijkheden die voor elke
streek anders waren. Veel overbodig werk kan hierdoor in de toekomst bespaard worden. Dat de regelingen niet overal doorgevoerd
konden worden, heeft zeker niet aan VAN DER GOOTgelegen;met groot
doorzettingsvermogen heeft hij in vrijwel alle boorderstreken de
mogelijkheden daartoe diepgaand onderzocht. Zelfs leidde het eenzijdig, ter wille van de rijstboorderbestrijding, doorvoeren van
zaaitijdsregelingen soms tot conflicten, doordat de betekenis van
andere, voor het slagen van de padi-cultuur van belang zijnde factoren
wel eens onderschat werd (wortelrot in Indramaju, gadu-cultuur in
Krawang).
Maar als blijkt, dat het voordeel van een eventuele rijstboorderbestrijding niet opweegt tegen nadelen door oogstderving wegens andere
oorzaken, die invloed op de padi-productie uitoefenen, dan is het
doorvoeren van een zaaitijds- of planttijdsregeling niet verantwoord.

BESTRIJDING DER RIJSTBOOKDERS

Een tweede vraagstuk betreft cle natuurlijke vijanden der rijstboorders. Daaraan is in de loop der jaren te weinig aandacht besteed
en een aantal interessante gegevens bleef onverwerkt liggen. Wij
hebben deze cijfers nader berekend en daarmee de kennis omtrent
de eiparasieten van Scirpophaga en Schoenobius iets kunnen verrijken.
Ten slotte wordt verslag uitgebracht over de proeven der laatste
jaren inzake de bestrijding van de rijstboorders met de insecticiden.
die na de oorlog naar voren kwamen. De uitkomsten zijn zeker
hoopvol, doch het zal nog moeten blijken, in hoeverre deze methode
voor practische toepassing op grote schaal in aanmerking komt. In
de eerste plaats zal deze methode van bestrijding geprobeerd moeten
worden in de proeftuinen en zaadhoeven, op de selectie- en vermeerderingsaanplantingen.
De proeven in Midden-Java zijn niet zonder moeilijkheden uitgevoerd. Dat wij deze resultaten, deels verkregen in verre van rustige
gebieden, hebben bereikt, is niet het minst te danken aan mijn
medewerkers, de heren W. HARAHAP, Rd. TJENOTO MERTODIHARDJO,
KANTOENG en SALEH ADI, die ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden op hun post bleven.
DE RESULTATEN VAN DE ZAAITIJDS- EN PLANTTIJDSREGELINGEN IN DE PRACTIJK.
1. INLEIDING.

Ongetwijfeld snijd ik hiermede een veel omstreden vraagstuk
aan. Wat is er in de loop der jaren voor practisch resultaat geboekt
van het baanbrekend werk van Dr VAN DER GOOT in de jaren 19181923, vastgelegd in zijn grote publicatie over de witte boorder (1925)'?
Laten wij zeer in het kort releveren, waar het om gaat. De witte
boorder (Scirpophaga innotata Wik.) bleek, zoals DAMMERMAN ontdekte, een rusttoestand (diapauze) door te maken in de droge tijd
( ± Mei -October). Een regenbui van minstens 10 mm beëindigt deze
diapauze; de rupsen gaan verpoppen en komen 4-6 weken daarna
uit. Hoe langer de diapauze duurt, des te sneller komen de vlinders
uit. Weet men de duur van de diapauze en heeft men de regenval
bepaald, dan is het tijdstip van het uitkomen der vlinders vrij nauwkeurig te voorspellen, terwijl de massaal uitvliegende vlinders
(„vlindervlucht") geconstateerd kunnen worden door middel van
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