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V**na*&ié&*m «prak #wi "ü* Physiologische «arklng van Darril.
Spreksr daalda all«re«rat aada dat ar nog «alalg ©v*r da pbyaiologiaeba
«arklng «aa Darria bekend is*
Aan zoogdieren { bond, Caviat konijn) zijn op verschillende aanleren
rotanon toegediend m mm haaft da let tal* aesis la *g ntaaos sir 1$
dier aitgadrukt. m «ijae van toedienen «as o.a* par a*§ subcuticulAirj
la dl spierenj la da bloedbaan.
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Uit da tabel blijkt duidelijk dat da beeveelbeid rotanon bij zoogdieren
buitengewoon graat neat zijn, «Il m aehadelijk slja bij «pan par aa*
Waaaaar de hoeveelheid roteoongubctttiftulalr af la da «pieren wordt tea«*
gadiaad ia da letale daale vaal geringer, Boteoon «erkt bat atafcieet

«nu» bat la da b£aaâ»aaa geapaten aardt« Men varsaoedt dat dit baat
doardat bat samswatalael dan spoediger bereikt aardt* Verlaaniagea traden daa op » da ademhaling aardt gestoord. Da geringe giftige «arklag
bij apaaaa p®r ©« «ardt «al verklaard alt bat fait âat r»tenon Mat
stabiel la ia aaa alkalisch milieu. «al ara rotenon aan etsende wrkSag
uitoefenen op da darsu
Vbor vogels ( proefdier» duiT) la rotenon aak giftig «anneer bat la ét
bloedbaan gespoten aardt»
BIJ k&Efears «ardt da rataaaa daar da bald opgenoaan m Ia dua giftig*
Visaeben alja aaar gevoelig war rataaaa* Wear bat toetsen van darriapraaparataa «orden «alfa «al viascben gebruikt. Da kie&ablaadjes xouden
vernietigd «man daar da ataaada «arklag dia da rotenea op da allj*»
vliesen aitoefeat.

- fjfr "

m lata3« doaia voor Soafeyx lapm ia ptf wï« MU* ( gaan rotanoal) per lg rupaan. Saar kleine hoawaalhadan sija da* giftig, VMiil
«1« MB waat dat da latala é&êî* «aa lAOdaraenaat par os MJ das« diaraa
90 jQg par kg rupaan la. Darria warkt Max* ala maaggif an oafant am
«taande war king ait* m Darrio kan ook ala contaetgif werkan op da
sacht* daalaa wm bat ehitina pantaar« Vardar warkt hat op hat santin
atalaal «a waraorsaakt dan varlaaiaingaii.
Zaar aigaasardig ia dat er iaaaetaa sija dia Barris a tan, d.w.«. ar
sijn Icavar« dia aioh voadan aat darriataoadand® baatanddealan «an da
darrisplanta».
Bam«nvatt*ndî
X) Kr ia aog wainig ovar da physiologiaeha working van Darria bakand.
8) Darria oafant «en «ehadali^ka working op da dam an huid ait»
5)
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hat zanuwatalsal oit.

4) Varaahillanda inaaeta» *i4a in aaar varachiUaada aata gawallg wor
Darria. Waavea dit sôo iaf ia sag niât bakand*

or» Krijgsman sat da proavan batraffanda a» pfayaiologiaeh« working van
Darria voort an tavens aullan proavan ga&oaan wordan ea aan seo groot
«egoli^ka warking van rotanon ta baraikan, o.a. door hat bi^woagan vis
etsende middelen ala rotenon ala huidfif werkt af door hat bijwaagan
van middelen, dia da ratarptia veraneilea, wanneer da rotanon door da
mond opgenomen wordt.
Digcasa fta i
.
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1> «aangenomen was dat/Berria op ét aonddeelea van Beabyx/gabraefct «wt
daze dieran aiat aaar vraten, { wliaœing aonddaelaa?) an aa 8 dagan da hoagaredood atierven.
Dr.KriJgaaani la da bovengenoemde proeven hebban da rapaen

da Darria

wad opgenomen.
31 2r*Franaen serkte op dat da working wan Barris grootar ia wannaar ge
stoven aardt ala da ropaaa

nat zijn. Da paraaahüitait wan da haid

^

*

is dan grooter. Alleen Hij st«x*k behaarde rupaen km mm beter at*iven wanneer ze droog ssija. Zijn dergelijk» rupsen mt âm aitten «r
drappeltja« op de haren, 0« Berrie least dm in de druppelt^«« m
bereikt ét huid nieU

3) Dat de D®rri® op de ademhal tag van rupeen werkt, aardt slat was*»

«ehijnlijk geaelit, aangezien rotenon vardaapt bij 16J°C«
Mej. V/. de Broawer.

m Heer T^.C.SchOÄverß sprak awi^i» la Land- en Tuinbouw'.'
(Alleen «at mm belaag kan *i4a wor lut Weetlaad iâ genoteerd).

Vlas

Aardappel

Ihripe Hal

Derris geeft goad resultaat*

ïweeetippelige weidewaata
(Calaaerie norvagicus)

Zaar gmiXlg voor Dawia.

Coloradokever

Spreker verooedt dat* wanneer da
beetrijdiag van deze kavar niet
mar van Staatswege sat lood- af
oaleittaarseaaat geschiedt aa da
kavar
is geworden. vail
vaal Derris gebruikt zal warden.
£o»en aaaar sear stalden voor,o.a.
bij DiereiuDerria gaf goad resul
taat,
Basa traden vroeger ist aardappe
len «al eeaa schadelijk op.Derris ftffft,
jlr
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ThripsCangusticeps?}
Strips(liait)

A

> Perria geeft wellieht goed
resultaat*

Bladroll«rs(Laspeyresla) en £e*e dieren |cunnan nag aiet beknopmedenCOontarinia plal$ hoorlijk bestreden worden.
Phytorayaa)
ftiinbooaen
Koolzaad

i

airips aagoatiaeps

Derrie geeft wellicht go«d resultaat.

! Koolsaadglanskever(llelige~ ; Barria v66r de blaai* dan beb&ea
! da bijen er geaa laai vaa*
thes aeaeoa)
!

Koo1«aa daardvloo(Psylllodea BaatlHsiving m% Darria Ia hat aa»
! «hwraaifnVial » 1
Jaar geeft eenig resultaat.
WWWW jgs

4f

m &it W4- Pbyllobias
sonder
appela «ei

preetia ebrysorrhoea)
H4«ga1 tHTna fmilitefl»m
tria);
aiallia)

m? 1a eea kMr ait Barris goed
succes verkregen.BiJ vroegere
proeveii had Barris echter geea
resultaat tegen Phylloblua oblongas (perensnultkever )
Deae dieren sMa «il »et Derrie
te bestrijdend* per 14 dagan
stal?«)* doeh het isfeeter
mm
wintarbeatrjy dii^g tea te pass«».

Ia bit

Sladrellars

Eiganlijk is ar nog gaan goad
praaparaat* «aar aasvis ta
gebruikt verdau*

appels m

&I4*
baste ta JMfttrlJâMi
\ de#* Ma winterbespuiting «at
j V.B.C. of kleurstoffen.

sahildluizan
Cicadan
Splat

Kaa het baste bastredan worden
««a winterbespaitisg set

?#8*

-

Ap^IaaagwagpCHoplocaepa

Kieotiae «as «en goad aiddel,
ssoodat eigenlijk nooit Qerris
la gebruikt.

KLaadluls

Wordt niet bestreden ait DasH

Wantsen

Kantian het basta bestreden ***>
den door een wint«rbespaitlag•

Ayjfl hl nmajnn*tnn4

Baa bestrijding a*t Dtrris
gaaft weinig succes.
Is ta bestrijd« mat Darr is#
Is ta bastHJdea mat Darris.

Slakwrmlge bastaardrups
(Gallroa liMeioa)
Pruiaan

Prulffionzaagw®»p(Hoploca^p« Hiertegen Ina sit Derrie ga
spoten werden«
oinuta)
Biififflbaiita&rdftos(Ptmosi Kunnen Mt Derris bestredea
worden.
rilMiaii)
RmummtmbwiwaitÂtemiiMfl 0M§
salariats)
WaxttSSa
J

m—»

Fraabosankavar(larvan) (%- Hiertegen wordt met Barrls gespoten.
tams tomantosus)

Bruivan

Thrips fuscipsnnis
Dr«pânothrips Eautari

1 Sal waarschijnlijk mat »arris
j ta bastrijden zij»*

Qroaatataalt.
Kool

Koolrupsan (Piaris rapaa)
(?.brassieaa)

Kannen «at Derrie bestvedaa
worden.

Koolwants(Barydeaa »Im*
©aam)

Derris soa goad gemrkt bÉ&ben.

Aardvlooian

i>arria wordt gebruikt.

Koola»tja(PlutellA crucifa- XWTtSm
ram«)

groenteteelt (vervolg).
Keol

I Keolbladroller ( Cacoesia
I eostana)
I Koolaaadglanskever

Sooaea

Wants«n

Hiertegen kan Derrie seer goed
: gebruikt worden.
HerhaaldeliJkDerris gebruiken.

Tuinboonen Kfcrtsehildkevers

;j Derrie lam gebruikt worden#
»

Zwarte luie
Asperge

Derris m een bevredigend ***
saltaat geven.

Aspergekever(Crioceres)

m

m

«

Derris is $atk beetrljdingeaiddel*
«

A»y<9hyf

Kofflköffliaer

TOmaten

Bladroll*r(Caeo«cia «esta- Derrie ataiven gaf afdoende re»
aa)
aultaat.
^ Hl »rilr+yi»*»(fin!awigol1m te*> Derrie werdt aanbraden.
sella} Deze kever ia ver*
vent aan liet aaeetivhal&aaj*»
ttJe(G. vibami)
Snuitkever(Phyllobius ar»
tieae)

Derrie is werkaaaa.

Thrips

Derrie.

iKortschildkevere(Trogophloeus en Oxgr^elsia)

Derrie stuiven ia af do«ode.

ßroente^il{Marnestra olera- Berria kan seer goede resultaten
cea)
gaven»
Vliegjes

Ongevoelig voor Berris.

S/pringsxAarten

let resultaat set Derrie ia geer
wisselvallig«

ÜÄÄMB*
M*t1«< m
rariorum)

«royadfrji' V&DO1"*

weinig gevoelig voer Derrie*

Mieren

s$ Berrie,

Bijen

Zijn nogal ongevoelig voer Derriai
Keel Vflör de bloei behandeld set
Derris,Hlat tijdens de bloei.

Spreker deelde mg mede dat. koolrupaen «einig op groote open velden «aet
kool voorkomen. Ze komen wel Teel voer op kleine pmeOes tooi

latente

huizen en sehuren (pop).
Heia# tuinders die geen stuif apparaat hsbben, kannen tori*

verstuiven

door hm% ia «en gasen sak te dem «a erop te slaan «at aan stak« Ha
f À I dage» barhaald aaa dat mg eens*
Saaarel aaat niet waf Barria ander an n& da oorlog xal waarschijnlijk
stark geeaaeureerd warden*

Naaldwijk 9 A^ril 1945
Ma4«W*da Sreawer*

Pwl« la 0» liotefaboa».
doorl.Fransan.
Ba voordracht haadalda anr mm da avaataaal to« ta pass«» draag»tof~
#«% te

ovar m totpassing ma Darrla la da boacbbouw«

m la hat aerate natuurlijk Juist voer da bosChbotwr van kat hoogste
balang.
Xaaara waas* baatrUfHncr van niawm in den bindibMV asat-JHBi Ma sctr
goadkoop sdddal gabrulkaa» vil da boaekbonv aog raadabal slja* Man
lUNlftr dMÜPB® ^P&ÖP lÜ# btitfU rttn& 1gart

TTêii^f SZWÄBSÄB - MHS J&illJL**

mum-doaie bapaald. Aaagasiaa dasa zaar laag lm *ija aMt aan aan goada
m goadkoopa draagstof habbaa.
Pa na#st {tébjiiiktA draaststofä tilir. 1» oahtar vamp da bosohbouw tmI
ta duur, al* f*0*14 par l^g.
3äp» Fransten haaft m saar vaal prowan gMtsm ait varsehlllaada draag**
stoffaa. Hij eoneludaard« daarbij bat volganda*
falle aa gips wardan als da basta stoffen aaagaduldt doch baida aijn
vaal ta daar# Algiara-fbBfaat blaak gahaal oagaaohlkt* avanale gabloachta kalk» Ba oorsaak van dasa elaehta warking ia9 dat ration in ba»
eisch milita ontlaad wordt.
Doloiaiat-aargal blaak «al bruikbaar doch blaak bij langara tijd bewa
ren aak aiadar goad ta warka», vooral mimaar fija dolos&at*iaargal ga*
bmikt ward«
Zlwaval warkt ook goad*
C&aaiaeh ia da varkiag van doloaiat-aargal op rotanon niet ta varklaren.
Sr slja ook proavan genomen aat turfatrooisal* zaagsel aas* (aindar
gosd raaultaat). lat aiadar doodaad affact van dolamiaVaargal is «al
«anigaains ta varklaran dior dat dasa stof kat aatbax*»axtraet atark
baingoed »
H«t aathar-axtract ia l»t door axtraetia aat aatbar opgaloata daal van
bat poadar.
Op kat g^iiad vaa draagatotfaa toagavoagd aan lorris is askar aag vaal
aacparia^ataaran iaogaliJky alvorans asa aan gasahikt probat varkrijgt.

lit werk mm bet
door Zr» S^oor.
Bet allereerst werd de teelt ran Derris beoefend aan Soa&traU Oostkust,
saet een geselecteerd soort» docb de kaas van dis« was taaeüjk slecfat,
daar de wortel es® geer laag percentage rotenon bevatte*
Later werd Oaineesehe iaaport gebruikt» die iets beter «as.
Ook gebruikt ward de doop de bevolking verzamelde wortel» 4Mb de s§oenstelling i«i deze wisselde te sterk*
Op soanttra zelf km* er belangstelling» toe® bleek âst m% Derris de
tabaksluie zeer goed bestreden kon morden. Bit «as in 2910»

ward

tem flttt een waterig extract gespoten.
Spoedig daarna ward op Java en Sumatra nieuwe aanplant geaaakt jaet
geselecteerd materiaal.
In 1958 was de proaietie zel£f 555 ton.
Uitvoer
T«iüw<5«*»h verbruik
©• belangstelling in Soropa voor Derrie was toen reeds zeer groot.
S»t Koloniaal Instituât heeft nil propaganda voor dit piidBtt gaaaelrt»
Er is toen «erst de aietliodiek van toepassen bepaald*
Eerst noest het rotenon-gehalte vas de vereoïiilleade partijen bepaald
warden «aan» mm imt stuiffcoeder of het sproelaiddel op de

eon-

eentratie braebt.
Op dit gebied ie er nauwe aaaeawerking tussehen de P«D. est liet £#1* ge
weest.
Een wm de toepassingen van Qerris in de veeartsenij is de bestrijding
van m runderfoorsel (Derris wordt dan weer ia waterige oplossing ge
bruikt)» Ook hij de bestrijding van vlooien m kleerluizen geeft Davri*
goede résultat«». Bestrijding van de boofdluis echtar heeft mg
resultaat opgeleverd*
let Koloniaal Instituut heeft zeker een seer groot aanbel ia de veel
voudigs toepassing van Derrie hier te lande.
Mej. G.Beekenkamp.

