ISK

73J3Q&

W I L H E L M I N A M. TH. J. D E B R O U W E R
Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk

DE PRUIMEBLADGALMUG
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INLEIDING

In 1948 kwam op verschillende bedrijven in het Zuid-Hollands glasdistrict, namelijk
in Berkel, Pijnacker, Overschie en op enkele bedrijven in Zoetermeer, Zoeterwoude,
Stompwijk en Hazerswoudebij pruimen onder glaseenplaagvoor, diehier niet eerder
was waargenomen. In bovenstaande gemeenten, die in een kring rond het eigenlijke
Westland zijn gelegen, worden verhoudingsgewijs minder pruimen geteeld dan in het
Westland. De topjes van de scheuten verdroogden nadat zedoor galmuglarven waren
beschadigd. Wanneer de plaag in een warenhuis (kas) voorkwam waren vrijwel alle
bomen aangetast; dientengevolge waren er in 1948, 1949 en 1950 ruw geschat resp.
1300, 1100 en 725 aangetaste bomen. De galmugaantasting is zowel in gestookte als
niet gestookte kassen waargenomen.
Aanvankelijk liet debeschadiging zichernstig aanzien endaarom werd besloten een
onderzoek naar demogelijkheid van bestrijding in te stellen. Oorspronkelijk laghet in
de bedoeling, dat dr S. LEEFMANS de biologie en schrijfster van dit artikel de bestrijdingsmogelijkheid zou nagaan. Helaas kan dr LEEFMANS om gezondheidsredenen het
aangevangen onderzoek niet voortzetten en evenmin de reeds verzamelde gegevens
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verwerken. Schrijfster kreeg daarom de gegevens tot haar beschikking; van deze gelegenheid maakt zij gebruik dr LEEFMANS hartelijk dank te zeggen voor de medewerking, die zij steeds heeft mogen ondervinden. Identificatie en tellingen van het ingezonden materiaal zijn verricht door de hoofdassistent W. C. NIJVELDT van het I.P.Olaboratorium teAmsterdam. Hiervoor betuigen wij hem onze dank. Tevens wordt hier
een woord van dank gebracht aan de assistenten P. VAN DAALEN en B. STEENBERGEN.
Zonder hun regelmatige waarnemingen zou het niet mogelijk zijn geweest de gegevens te verzamelen.
Uit de aard der zaak is het onderzoek geenszins volledig geweest, maar omdat de
plaagin betekenis is afgenomen, zodat er verder wellicht weinig aan het onderzoek zal
worden gedaan, lijkt het nuttig deverkregen gegevens, zij het in beknopte vorm, in dit
artikel samen te vatten.
HET BEELD VAN DE BESCHADIGING
BARNES [1] beschrijft hoe bij pruimen in volle grond een spoelvormige gal wordt gevormd doordat de maden in de topblaadjes van de scheuten leven. De indruk van dr
LEEFMANS is dat het beeld buiten en onder glasverschillend kan zijn als gevolg van het
grote temperatuursverschil en de verschillende snelheid van de groeiprocessen. Onder
glas wordt geen spoelvormige gal gevormd.

a. Bijpruimen onderglas
Aan de aangetaste scheuttopjes isniet dadelijk een afwijking waar te nemen. Wanneer
de beschadiging duidelijk zichtbaar isgeworden, zijn er nagenoeg geen maden meer in
de scheuttopjes te vinden (foto 1).Deze bevinden zichin de topjes die er nog normaal
uitzien.Indien van zo'n ogenschijnlijk goed scheuttopje eenjong blaadje, dat nog langs
dehoofdnerf istoegevouwen, wordt opengemaakt, worden de galmuglarven zichtbaar.
Het aantal larven dat opzo'n blaadje ligt kan sterk variëren, somszijn erwel 10aangetroffen. De meeste maden worden gevonden in de blaadjes die op het punt staan zich
te ontvouwen (foto 2). Deze kleine witte maden kunnen de jonge blaadjes zodanig aantasten dat kleinere of grotere gedeelten worden beschadigd, bruin verkleuren
en afsterven. De afgestorven bladgedeelten worden bij het doorgroeien van de blaadjes
afgestoten (foto 3).
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1. Een scheut met een beschadigd topje, waar
in seen maden meer te vinden zijn
1. A damaged shoot tip; no larvae present
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Wanneer de aantasting hevig is, worden alle jonge
blaadjes van een scheuttopje bruin,zeverdrogenensterven
af. Hetgroeipuntwordtzodoendevernietigd. Dit heeft ten
gevolge,dat okselknoppen aan dergeüjkescheutjesgaanuitlopen. Bij een ernstige aantasting kunnen de topjes van
deze zijscheutjes eveneens afsterven. Er werdenzelfsjonge
bomen aangetroffen zonder één goed scheuttopje.
Wanneerbijeenjonge boom die nog gesteltakken moet
vormeneenenkelgroeipunt dat deverlengingvandegesteltak moet geven, wegvalt, is dit niet zo bezwaarlijk. Maar
wanneer het verschillende malen achtereen gebeurt, enbij
meerdere takken, is het niet mogelijk een goedgevormde
boom te verkrijgen. Ten slotte ontstaat in plaats vaneen
goede gesteltak een bossig vertakte massa (foto 4).Door
dit herhaaldelijk wegvallen vaneengroeipuntontstaanook
2. Eenjong blaadje opengevouwenom de
typischescheutverdikkingen bij eind-enokselknoppen.Het
maden te laten zien
spreekt vanzelf, dat door deze aantastingdegroeivande
2. Ayoungleafunfoldedtoshowthelarvae
bomen sterkwordt belemmerd.Vooral bij jonge bomen is
het tijdstip waarop de aantasting begint, van veel belang.Wanneer dit directnade
bloei,dusvroeginhetjaar gebeurt,isdeschadevanzelfsprekend hetgrootst.
Aanvankelijk werdgedachtdateenaantastingbijvolwassenbomenookernstigegevolgen zou hebben, maar niettegenstaande vele volgroeide bomen waren aangetast,
vieldeschadeindeafgelopenjarenmee.Eenvolgroeideboomkanheelwataangetaste
topjes hebbenzondererveelschadevan teondervinden.Tijdens eennormalecultuur
worden namelijk bij hetsnoeientochookweldriemaalalletopjesweggehaald,b.v.in
detweedehelft vanMei,eindJunieninAugustus,zodathetweinigverschiluitmaakt
ofdezetopjesaldannietzijn aangetast.
b. Bijperziken
Staanerperziken indenabijheid van sterk aangetastepruimen danzullen dezeook,
zij het in zeer geringemate,worden aangetast. Dein perzikenscheuttopjes gevonden
maden werden niet, zoalsbijdepruimen,indenogsamengevouwenjonge blaadjes aangetroffen, maartussendevoet
van de jonge blaadjes en de steunblaadjes. (Deze steunblaadjes (stipulae) vallen later af; bij pruimen komen ze
niet voor). Dejongeblaadjes blijven bij perziken zeerlang
langs de hoofdnerf samengevouwen. Bovendien zijn de
scheuttopjes buitengewoon kleverig. Het verschil in de
mate van aantasting tussen perziken en pruimen zal wel
aandeverschillendebouwenwellichtookaandezekleverigheid kunnen worden toegeschreven. Op een bedrijf waar
pruimen enperziken om en om waren geplant, kwamen in
delaatsteookwelaangetastetopjesvoor,maardezebomen
zagenerveelgezonderuitdandepruimen.Bijeentellingop

3. Beschadigde bladeren
3. Damagedleaves
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19Augustus 1949werden in 32pruimenscheuttopjes 148 en in 23 perzikenscheuttopjes
9maden geteld. Dit is per 25scheuttopjes resp. 116en 10maden. Dat D.tortrix perziken onder glas inernstige mate zal aantasten behoeft naar onze mening niet te worden
gevreesd want in verschillende warenhuizen met pruimen stonden perziken die nergens schade van enige betekenis vertoonden.

4. Een sterk vertakte scheut
4. A highly branched shoot due to larval damage

5. Het gedeelte van de scheut boven
de streep is„scheuttopje" genoemd
5. The part of the shoot above the dash
is called the shoottip

ENKELE GEGEVENS OVER DE LEVENSWIJZE VAN HET INSECT

Dr LEEFMANS die deliteratuur [1, 2]raadpleegde, en BARNES(Rothamsted) die de galmugjes determineerde, menen hier te doen te hebben met Dasyneuratortrix Loew.
Wanneer demugjes in hetvoorjaar verschijnen leggen zemeerdere eitjes bij elkaar in
de toppen van de scheuten. De larfjes die te voorschijn komen zijn eerst kleurloos,
later wit. Wanneer de maden volgroeid zijn, zijn ze ± 2\'.> mm lang. De verpopping
heeft indegrond plaats.Volgens BARNES [1]zouerin Engeland buiten slechtséén generatie per jaar voorkomen, doch in 1948 deelde hij dr LEEFMANS mee daar niet zeker
meer van te zijn.
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a. Het verschijnenvandeeerstemugjes enmaden inhetvoorjaar
Om na te gaan wanneer de eerste vlucht zou optreden, werden onder de bomen in
warenhuizen, waar in het afgelopen jaar een aantasting was geweest, vangbakken geplaatst. Ook werden depots aangelegd.
Zowel de vangbakwaarnemingen als die van de depots hebben geen gegevens geleverd waaruit het begin van een eerste vlucht zou zijn af te leiden. Uit de depots
kwamen in het geheel geen mugjes te voorschijn (mogelijk doordat ze te laat in de
herfst waren aangelegd) en uit de vangbakken pas toen er in het gewas al een aantasting door de maden was geconstateerd.
Waarnemingenovertweejaarzijnnietvoldoendeomnauwkeurigtekunnenvaststellen
wanneer de eerste maden in koude warenhuizen kunnen verschijnen. Ongetwijfeld zal
de tijd van verschijnen der maden ook met cultuurmaatregelen en het weer samenhangen en dus zowel plaatselijk als vanjaar tot jaar verschillen. In 1949 werden de
eerste maden op 16April aangetroffen, terwijl zein 1950voor het eerst op 4 Mei werden waargenomen, waarbij echter dient te worden opgemerkt dat in 1950 minder
regelmatig is gecontroleerd. Wanneer er wordt gestookt zal de variatie in het tijdstip
van de aantasting nog belangrijk worden vergroot, maar waarnemingen die hiervan
een indruk zouden kunnen geven, ontbreken. In stookwarenhuizen zal de eerste aantasting zeker vroeger optreden dan in koude warenhuizen.
b. De snelheidwaarmeedeaantasting inhet voorjaartoeneemt
In een koud warenhuis werden op 16 April 1949 in 22 scheuttopjes 9 maden aangetroffen en op 19April 1949 in 8 scheuttopjes 29 maden. Op de laatste datum werden
nog 7 scheuttopjes van opslag van de onderstam geplukt en daarin werden toen zelfs
90maden aangetroffen. Hieruit blijkt hoe snel een aantasting in het voorjaar kan toenemen.
In Mei 1949zijn bij pruimen in de niet gestookte kas weinig maden aangetroffen. De
aantasting is in die maand over het algemeen geringer geweest dan in April van dat
jaar. Bestrijding na debloeikan hiervan ten delede oorzaak zijn. In Mei 1950zijn ook
weinig maden aangetroffen.
c. De aantasting gedurendehet verdereseizoen
In Juni, Juli en Augustus komen sterke aantastingen voor. Het aantal maden kan zeer
groot zijn; eenswerden in Juli in 24topjes 505maden gevonden. Dit is dus gemiddeld
21maden per scheuttopje. In September neemthet aantal maden over hetalgemeen af,
hoewel er uitzonderingen zijn. In October zijn nog slechts zeer weinig maden aangetroffen.
d. Het aantalgeneratiesper jaar
Zoals boven reeds is vermeld, zijn er in 1949in April betrekkelijk veel, in Mei weinig
en in Juni weer veel maden aangetroffen. Mogelijk komen in Juni dus maden, die het
gevolg zijn van een tweede vlucht, te voorschijn. Typisch is, dat op het enige bedrijf
waar aangetaste stookpruimen zijn gecontroleerd, inMeideaantastingjuist sterkwas.
Wellicht waren daar demaden die van een tweede vlucht afkomstig waren, toen al te
voorschijn gekomen.
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De waarnemingen in vangbakken hebben geen gegevens omtrent het aantal generaties perjaar opgeleverd, doordat in verhouding tot het aantal maden dat werd gevonden, het aantal gevangen muggen gering is geweest en er bij deze ook geen duidelijke
vluchten waren te onderkennen.
Dr LEEFMANS voerde in 1948 te Heemstede enige infectieproeven uit, waarbij, toen
er metvoldoende materiaal werd gewerkt, ook positieve uitkomsten werden verkregen.
Wortelloten van een ReineVictoria boom(Prunusdomestica), diebuiten stond, werden
25 Juni geïnfecteerd. Op 7 Juli waren er verscheidene larven. De aangetaste scheuten
werden afgeknipt en in het laboratorium bij 15%tot20° Cin het water gezet. 20 Juli
waren er popjes en 25 en 26 Juli kwamen er poppen uit. De duur van deze generatie
was dus I maand.
Aangezien de eerste larven in April zijn waargenomen en de laatste in September/
October, zijn erdusmuggen geweestvan April tot Augustus.Tussen Aprilen Augustus
hebben zich dus vermoedelijk verscheidene generaties in de kassen ontwikkeld. Bij de
inkassenvoorkomende betrekkelijk hoge temperaturen zal de duur van een generatie
zeker niet langer doch eerder korter zijn dan bij de kweekproeven die gedeeltelijk buiten plaats vonden. Vier en wellichtvijf generaties perjaar in kassen isdus zeker geen te
hoge raming.
VERSPREIDING EN WAARDPLANTEN
BARNES [1]geeft alsgebieden van verspreiding op: Centraal Europa, Duitsland, Italië,
Denemarken, Frankrijk enEngelandenalswaardplanten: abrikoos(Prunusarmeniaca),
Kroosjespruim (P. insititia), Europese pruim (P. domestica), Myrobalaan (P. myrobaland) en sleedoorn (P. spinosa). ALTA en DOCTERS VAN LEEUWEN [3] vermelden de
soort in Nederland op sleedoorn. Op gekweekte pruimen was ze, voor zover dr LEEFMANSheeft kunnen nagaan, hier te lande nog niet gevonden.
Depruimen, diehet meest onder glas worden geteeld, dezogenaamde Japanse pruimen (Golden Japan en June Blood) en de Europese pruim Ontario kunnen alle drie
worden aangetast. Dit is evenzo het geval met de Japanse pruim Burbank. De drie
eerstgenoemde rassen vormen samen ruim 90%van depruimen onder glasinhet ZuidHollands glasdistrict; en welin de verhouding 6 : 3 : 1 [4].Onder debomen wasopslag
van deVarkenspruimonderstam ook dikwijls aangetast.
Uit het bovenstaande blijkt, dat D. tortrix de volgende Prunussoorten onder glas
kan aantasten: hybriden van Prunus salicina(Golden Japan, June Blood, Burbank),
Prunusdomestica(Ontario, Varkenspruim) en in geringe matePrunuspersica(perzik).
Op verschillende plaatsen in de buurt van Berkel bleken de roodbruine sierpruimen
(Prunus cerasifera var.pissardii) ook te zijn aangetast. Laatstgenoemde Prunus-variëteit isnauw verwant met de door BARNES genoemdeP. myrobalana.Sleedoorn en abrikoos komen in de omgeving van Berkel niet voor.

DE RESULTATEN VAN ENKELE BESTRIJDINGSPROEVEN

a. Dewijzewaarop deaantasting isgecontroleerd
Om de invloed van een bestrijding op de galmugaantasting na te gaan zijn op de bedrijven waarop de aantasting der pruimen werd gevonden, zoveel mogelijk éénmaal
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perweekca25scheuttopjes(foto 5)ineenglazenbuisjeverzameld.Daarnawerdinhet
laboratorium nagegaan hoeveel maden zich hierop bevonden.
Detopjes zijn steeds,zondervantevorentezijnuitgezocht,vanverschillendebomen
geplukt. Er zijn echter geen topjes meteenduidelijk zichtbare aantastingverzameld,
omdat teverwachtenwas,dat demaden hier reedsuit verdwenen waren.
Hetaantal 25iswillekeuriggekozen,hoewelkortnaeenzomersnoeiofindeherfst
somsmoeilijkmeerdan25topjeszijn tevinden.Helaasbleekachterafdat25geenbetrouwbaar aantal wasom demate van deaantasting der scheuttopjes vast te stellen.
Dit wordt aangetoond door de volgende cijfers. In tweewarenhuizen werden 6X25
scheuttopjes geplukt en van iedere 25 topjes is afzonderlijk het aantal maden genoteerd.Gevondenwerdenresp.27,0,22,12,23, 11 en25,8, 17,10,2,13.Inveletopjes
kwamgeeneninenkeleanderemeerdanéénmadevoor.Uitdegevondencijfers kunnendusgeenconclusiesomtrenthetaantalgeneratiesperjaarwordengetrokken.Aangezien er een wekelijkse controle heeft plaats gehad, hebben decijfers onzes inziens
welwaarde om het resultaat van eenbestrijding(speciaal behandelingvan degrond)
na tegaan.
b. Behandelingvandegrondin 1949
Omdat D.tortrix alspopindegrond overwintert isop adviesvan dr LEEFMANSnagegaanofontsmettingvandegrondsucceszouhebben.
Begin 1949isop9bedrijven degrond ontsmet. Omdat dekwekersin deomgeving
van Berkelmeervertrouwen hebbenin HCH(Hexachloorcyclohexaan) danin DDT,
isop 8bedrijven HCH gebruikt en slechts opéénbedrijf DDT. Voor een goedeverdelingishet HCH steedsmet zand gemengd uitgestrooid endaarna met een schoffel
of handcultivator doorhetbovenlaagje vandegrond gewerkt.Omgemakkelijker iets
overderesultatenopdediversebedrijven tekunnenmededelen,zijndezegenummerd.
Opéénuitzondering na isenkeleweken vóór debloei ± 7/8kgHCH5% per aregebruikt.
Opde7 bedrijven waarHCHopdezewijzeistoegepastkwampasinJuliofAugustuseengeringeaantastingvoor.IntabelIishetverloopvandeaantastingvanenkele
bedrijven (nos 1 en2)genoteerd enter vergelijking staatindezetabelookdeaantastingop2bedrijven(nos3 en4)waaropdegrondnietisbehandeldenwaarooknietop
debomenisgestovenofgespoten.Welisopdeze7bedrijven ooknadebloeiDDTof
parathion gebruikt, maar dit is in het algemeen niet zo dikwijls gebeurd dat erveel
succesvanwasteverwachten.Debelangrijkmindereaantastingzaldusvoorhetgrootste
deel welhetgevolgzijngeweest van debehandeling van degrondmet HCH.
Hetenebedrijf waaropDDTisgebruikt biedtnietvoldoendehouvast omeenoordeeloverdebruikbaarheid vanDDTtekunnen uitspreken.Inverband meteenonderteelt,waarbijhetgebruikvanHCHvóórdebloeinietmogelijkis,zouhettochwelbelangrijk zijnteweten ofmetDDT goederesultatenkunnenwordenbereikt.
c. Behandelingvandegrondin 1950
Op7bedrijven heeft eenbehandelingvandegrondmetHCHplaatsgehad.Eriszowel
3% als 5% HCH gebruikt, soms 7/8 kg, soms 1%kg per are. Na deze behandeling
kwam geen aantasting voor. In een stookwarenhuis waarin HCH vóór de bloei was
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TABEL I. Resultaten van verschillende bestrijdingswijzen
Behandeling van de grond met H C H vóór de bloei
Bedrijf no I

Bedrijf no 2

Aantal maden per
25 scheuttopjes

Datum

Datum
•

15 Mrt t/m
5 Aug.
15 Aug.
19 Aug.
27 Aug.
3 Sept.
9 Sept.
17 Sept.
23 Sept.

Wekelijks gecontroleerd;
geen maden
2(29)*
12(23)
5(24)
18(25)
3(26)
0(29)
0(22)

-

-

21 Apr. t/m
6 Aug.
15 Aug.
19 Aug.
27 Aug.
3 Sept.
9 Sept.
17 Sept.
23 Sept.
30 Sept. t/m
28 Oct.

Geen bestrijding
Bedrijf no 3
Datum

29 Apr.
7 Mei
14 Mei
21 Mei
28 Mei
4 Juni
11 Juni
18 Juni
1 Juli
9 Juli
16 Juli
23 Juli
28 Juli
6 Aug.
13 Aug.
13 Aug.

Aantal maden per
25 scheuttopjes
57 (19)
5 (25)
1 (33)
16 (32)
1 (38)
11 (34)
9 (33)
45 (38)
33 (36)
18 (34)
40 (33)
24 (34)
30 (30)
18 (34)
23 (30)
De bomen zijn gerooid

Bedrijf no 4
Datum

Aantal maden per
25 scheuttopjes

Aantal maden per
25 scheuttopjes

Vóór 22 juli was de aantasting
hier nog niet bekend
22 Juli
526 (24)
28 Juli
124 (36)
5 Aug.
9(41)
12 Aug. 1
275 (31)
19 Aug.
62 (29)
27 Aug.
61 (30)
3 Sept.
12 (39)
9 Sept.
0 (35)
17 Sept.
10 (36)
23 Sept.
10 (22)
30 Sept.
2 (32)
7 Oct.
0 (27)
14 Oct.
0 (22)
21 Oct.
12 (26)
28 Oct.
0(25)

Wekelijks gecontroleerd;
geen maden
1(24)
5(15)
0(26)
5(28)
10(24)
5(23)
8(26)
Wekelijks gecontroleerd
Geen made n
In April gespoten (2 /. TEP)
en gestoven (5 x uu i)
Bedrijf no 7
p.
[ Aantal maden per
Datum
25 scheuttopjes
16 Apr.
19 Apr.
23 Apr.
30 Apr.
7 Mei
14 Mei
21 Mei
28 Mei
4 Juni
10 Juni
18 Juni
1 Juli
8 Juli
16Juli ;
23 Juli
28 Juli
5 Aug.
15 Aug.
20 Aug.
27 Aug. ;
3 Sep!. !
9 Sept.

10(22)
91 (8)
14 (16)
7 (26)
0 (28)
0 (28)
0(31)
3 (36)
2(33)
17 (28)
4 (37)
179 (25)
69(33)
40(29)
55 (37)
3 (20)
16 (32)
2 (30)
18(42)
2 (32)
0 (30)
0(30)

* Tussen haakjes staat het aantal gecontroleerde scheuttopjes.

gebruikt, hebben, volgens de kweker,de bijen nadelige gevolgen ondervonden van het
HCH. De bijen vlogen traag en de zetting van de pruimen zou minder goed zijn geweest. Op de andere bedrijven waar HCH vóór de bloei werd toegepast, isnimmer iets
dergelijks waargenomen.
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Op één bedrijf (no 4), waar in verband met een voorteelt behandeling met HCH
vóór debloeiniet mogelijk was,heeft debehandeling in het najaar (September 1949)
plaats gehad. Het resultaat waszeer gunstig.
Deaantastingisin 1950overhet algemeen geringer geweestdanin 1949.Dit blijkt
weluit tabelII,waarin hetverloop Vandeaantasting opeenpaar bedrijven, waar de
bomen slechtsenkelekerenbespoten ofbestovenzijn,isgenoteerd.Bodendientradin
1950deeersteaantasting van betekenis pas in Juni op.
Opverschillendebedrijven, waar eenbehandeling van degrond heeft plaatsgevonden, is de plaag ook na de bloei welbestreden, b.v. door parathion te stuiven of te
spuiten, maar dit is evenals in 1949niet zo vaak gebeurd dat het een belangrijke invloed opdegalmugkan hebben gehad.Ermagdaarom welwordengeconcludeerd, dat
hetresultaat van een behandeling van degrondmetHCH ookin1950goed isgeweest.
Op enigebedrijven isin tweejaar tijds tweemaal en bij éénbedrijf plaatselijk driemaal HCH door degrond gewerkt.Bijdelaatstekwekeriszelfs tweemaal 1%kgper
aregebruikt.Tochisnergensovereenslechtesmaakvandevruchtengeklaagd.Demeeste
wortelszullenzichdieperindegrondbevondenhebbendanhetHCH.Erisbovendien
in deliteratuur niets bekend oververplaatsing vandoor dewortelsopgenomen HCH
naar de vruchten. Bij herhaalde toediening iseerder een slechte groei van de onderteelt [5]ofeenongunstigebeïnvloedingvandesmaakvandezegewassenteverwachten.
TABEL II. Mate van aantasting wanneer geen behandeling van de grond werd toegepast

Datum

4 Apr.
4 Mei
20 Mei
6 Juni
15Juni
5 Juli
26Juli
16 Aug.
15Sept.
5 Oct.

Gedurende het gehele seizoen
3 x parathion gespoten
Bedrijf no5

Slechtseenenkele maal
parathion gespoten
Bedrijf no 6

Aantal maden per 25 scheuttopjes

Aantal maden par25 scheuttopjes

0 (24)*
5 (26)
7 (18)
1 (22)
75 (31)
47 (23)
111 (20)
2(25)
6(28)
0 (19)

0(31)
0 (24)
0(24)
10(34)
56 (30)
42 (23)
8(26)
52 (23)
33 (24)

* Tussen haakjes staat het aantal gecontroleerde scheuttopjes.

d. Deinvloedvan bestuivingen op deaantasting
Inverband methet gevaarvoor bijen zijn debomen opgeenenkelbedrijf vóórof tijdens de bloei met DDT of parathion bestoven.
Wegens de gevoeligheid van het gewas zijn de bestrijdingsmogelijkheden bij pruimen onder glas
na de bloei beperkt. Men kan drie perioden onderscheiden:
a. Vanafhet eindevandebloeitot één maanderna.In het begin van deze periode kan worden gespotenen gestoven, in detweede helft ervan alleen gestoven, want na een bespuiting treedt dan beschadiging van de waslaag der vruchten op. Voor niet gestookte kassen valt deze periode meestal
in April.
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b. Vanaf een maand na de bloei tot het einde van de oogst. Zover de giftigheid van de middelen dit
niet belet, kan in deze periode een behandeling met een aerosol worden toegepast dan wel kan worden gerookt of gegast. Geen van deze behandelingen werd echter tot nu toe tegen de galmug beproefd. Vooral bij een vochtig gewas zou stuifpoeder residuvlckken op de vruchten geven. Bij pruimen in koude kassen valt deze periode ongeveer in Mei, Juni en Juli.
c. Na de oogst. Bespuiten en bestuiven is dan ook weer mogelijk. Deze periode begint bij pruimen
in koude kassen doorgaans begin Augustus.
Bij stookpruimen kunnen bloei en oogst een maand eerder vallen.

Wanneer een enkele keer DDT op het gewas werd gestoven was geen resultaat merkbaar, maar op een bedrijf waar herhaaldelijk werd gestoven, n.1. zes maalin 14dagen,
was het effect tijdelijk wel goed.
Als voorbeeld van het resultaat van een regelmatige bestrijding kort na de bloei zie
men tabel Ibedrijf no 7.Op dit bedrijfis in April tweemaal met een TEP-preparaat gespoten en viermaal DDT gestoven. Hierdoor is de aantasting aanvankelijk belangrijk
afgenomen, doch in Juli werden er reeds weer vele maden aangetroffen. Deze wijzevan
behandelenheeft ingeen geval hetzelfde gunstige resultaat gegeven als een behandeling
vandegrondmetHCH. Toch isopeenbedrijf,waaropnooiteen grondbehandeling heeft
plaats gevonden wel gebleken, dat door zeer regelmatige bestuivingen en bespuitingen
(DDT, parathion), zowel kort na de bloei als na de oogst, de plaag vrijwel geheel kan
worden bestreden.
e. Eenbestuivingsproefjemet reukloos HCH
Omdat behandeling van de grond met HCH goed resultaat gaf is in 1949 bij Golden
Japan nog een bestuivingsproefje met reukloos HCH uitgevoerd. Zoals bekend is kan
„reukloos" HCH nog wel tot enig smaakbederf aanleiding geven, doordat deze preparaten niet altijd volkomen zuiver zijn. Er is alleen gestoven om na te gaan of de
vruchten goed van smaak zouden blijven.
Een maand voor de oogst werden 9 vruchten flink bestoven met yi% gamma-isomeer van HCH (zwaar stuifpoeder) van de N.V. Philips-Roxanc en 9andere vruchten
werden flink bestoven met Hexapuur, een %% gamma-isomeer van HCH (stuifpoeder)van deN.V.Noury en v.d. Lande.Voor controlewerden 9vruchten niet bestoven.
Er was absoluut geen verschil in smaak tussen de vruchten van de drie groepen waar
te nemen niettegenstaande de vruchten met schil werden gegeten. Het is wel is waar
niet wenselijk de bestuivingen tot één maand voor de oogst voort te zetten, maar bij
een droog gewas is het mogelijk.
EEN BESCHOUWING OVER DE BESTRIJDING
Een behandeling van degrond met HCH heeft steeds goed resultaat gegeven en waar deze gedurende
twee opeenvolgende jaren is toegepast kwam geen aantasting meer voor.
Toch is het raadzaam de hoeveelheid HCH in de grond zo laag mogelijk te houden [5] aangezien
uit de literatuur bekend is dat bij andere gewassen groeiremming [8]en slechte wortelontwikkeling
[6, 7] kunnen optreden als gevolg van de aanwezigheid van HCH in de grond. Het herhaaldelijk
toedienen van hoeveelheden die.op zich zelf niet schadelijk zijn, kan doordat H C H zo stabiel is op
de duur door accumulatie in de grond wel schadelijk worden [5, 8].Bij proeven van SMITH bleek na
18 maanden nog 80° o van het toegediende HCH in de grond aanwezig te zijn [6].
Zowel bij pruimen in verwarmde als in onverwarmde kassen is het beste tijdstip om een behandeling van de grond toe te passen een maand tot enige weken voor de bloei. Gebeurt het kort voor de
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bloei dan is er kaas dat de bijen er hinder van ondervinden. Bij nog latere toepassing kunnen er
reeds muggen te voorschijn zijn gekomen want betrekkelijk kort na de bloei is een aantasting al
mogelijk.
Wanneer 1 kgperarewordt gebruikt komterper are 50gvanhet HCH isomeren-mengsel inde
grond. De kosten per are komen dan overeen met de prijs van 1kg 5% HCH ( ± f 0,75).
Bestuivingen enbespuitingen tijdens het groeiseizoen hebben wel resultaat gegeven maar dehoeveelheid arbeid en de kosten zijn groter dan bij een behandeling van de grond en het effect is geringer.
In geval vaneen sterke aantasting bijjonge bomen zal het echter nodig zijn direct in te grijpen,
daar het andersniet mogelijk zalzijn dejonge bomen teleiden. Hetisdan nodig regelmatig DDT
te stuiven of parathion te stuiven of te spuiten. Er mogen zeker welzesbehandelingen ineen paar
weken worden uitgevoerd, want bij iedere behandeling zal slechts een gedeelte van de aanwezige
dierenwordengedood.Na zesmaalbestrijden isdeplaagnietverdwenen, naenigetijd zullendebestuivingen en bespuitingen moeten worden herhaald.
Bijeenzwakkere aantasting enin 't algemeen bij oudere bomeniseenonmiddellijke bestrijding
tijdens hetgroeiseizoen mindernoodzakelijk. Eenbestrijding directnadebloeikanechterzeergoed
worden gecombineerd met een bestrijding van spint of bladluizen n.1. door gebruik van parathion.
Wanneer gedurende het gehele groeiseizoen een nauwkeurige bestrijding tegen spint en bladluis
wordt uitgevoerd en zoveel mogelijk metparathionwordtgewerkt,zaldeaantastingvandegalmug
geen al te grote afmetingen aannemen en dan kan met een opruiming van deze plaag worden gewacht tot het volgendejaar voor debloei eenbehandeling vandegrond met HCH kan worden uitgevoerd.
ADVIES VOOR DE PRACTIJK
1. Een maand tot enige weken voor de bloei 1kg van een 5% HCH preparaat per are door de
grond werken. Het stuifpoeder met zand mengen, over de gehele grondoppervlakte uitstrooien en
daarna inschoffelen of met eenhandcultivator door de grond werken.
2. Zodra een aantasting van betekenis bij jonge bomen wordt waargenomen regelmatig met
DDT stuiven of met parathion stuiven of spuiten. Vooral de scheuttopjes raken. Een 6-tal behandelingen binnen een tijdsverloop vanenkele wekenisnodig. Spuiten tot uiterlijk twee wekenna de
bloeiinverband met beschadiging vandewaslaagdervruchten. Stuiventoteenmaand na debloei;
alleen bij een droog gewasis het mogelijk dit voort te zetten tot een maand voor de oogst. Na de
oogst kan weer worden gespoten en gestoven, maar in September zal het effect geringer worden in
verband met deoverwintering der galmuggen.
3. Bij bestuivingen en bespuitingen ook de grondoppervlakte zorgvuldig met het bestrijdingsmiddel raken.
4. Behalve bestuivingen en bespuitingen, voor de bloei ook een behandeling vandegrond met
HCH toepassen.
5. Indieninhetvoorjaar ofdezomerwordtgesnoeid, hetsnoeiselineenmand metdichte bodem
verzamelen en daarna verbranden.
6. Opslag van onderstammen afknippen, in een mand verzamelen en verbranden. Dus niet afschoffelen en op de grond laten liggen.
SAMENVATTING

In het Zuid-Hollands glasdistrict werd in 1948voor het eerst bij pruimen onder glas
een aantasting door de pruimebladgalmug Dasyneura tortrix waargenomen. Bij de
meest geteeldepruimerassen werd aantasting geconstateerd.Perziken, dietussen aangetastepruimen stondenwerden slechtsinzeergeringemateaangetast.
De galmugjes leggen eieren in detoppen van de scheuten.Wanneer delarven volgroeidzijnverlatenzedezescheuttopjes en.verpoppenzezichindegrond.Onderglas
kunnen vier en wellicht vijf generaties perjaar voorkomen. Alsgevolgvan beschadi155

ging door de larven van Dasyneura tortrix verdrogen de topjes van de scheuten. Wanneer de maden de groeipunten van eind- en okselknoppen bij herhaling vernietigen, is
het niet mogelijk bij jonge bomen goede gesteltakken te krijgen. Er ontstaan dan
bossig vertakte massa's.
Wanneer een maand tot enige weken vóór de bloei 1kg 5% HCH per are door het
bovenlaagje van de grond wordt gewerkt treedt in het komende seizoen slechts een
lichte of in 't geheel geen aantasting op. Het HCH stuifpoedcr wordt voor een goede
verdeling met zand gemengd.
Het stuiven van DDTen het stuiven of spuiten van parathion op de bladeren geeft
alleen een gunstig resultaat wanneer het zeer dikwijls gebeurt, b.v.zesmaal in veertien
dagen; ook dan is het resultaat slechts tijdelijk. Thans heeft de plaag in dit gebied
weinig betekenis meer.
SUMMARY
THE PLUM LEAF C U R L I N G M 1 D G E ( D A S Y N E U R A T O R T R I X LOEW.)
ON GLASSHOUSE P L U M S A N D ITS C O N T R O L
In the district known as „South-Holland Glass-district" Dasyneura tortrix was noticed on plums
for the first time in 1948. It was found that the insect had attacked the varieties of plums that are
most grown under glass. Peaches planted between the infected plums were only very slightly
attacked.
The midges lay their eggs at the tips of the shoots. When the larvae are full-grown they leave the
shoot tips and pupate in the soil. Four and even five generations may annually develop on plums under glasshouse conditions. The tips of the shoots shrivel in consequence of the damage done by
the larvae of the midge. Ifthe larvae destroy the growing points of apical and axillary buds repeatedly, it is impossible to get main branches on young trees. A very stunted and crowded growth will
be the result.
If one month or a few weeks before blooming, a quantity of 1 kg of 5 percent BHC per are is
mixed with the top few inches of the soil, the attack in the ensuing season will only be a slight one.
The BHC dust is beforehand mixed with sand to ensure a proper distribution.
Only dusting the leaves with D D T or using parathion asa spray or dust willresult in a good control, if it is frequently applied e.g. six times during a fortnight. Even then the effect will only be
temporary. Nowadays D. tortrix is of little importance in this district.
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