Een SIMULATfEMODEL voor de parasiterirzg van·
·Sitobion avenae door Aplzidius rlzojJalos£plzi

234.567895603267
16~53876543985389501

5634098346473819746553728 9
5666372819847576824354657687989
43546376891918 7685934 65781635490
68912394876019283746581920:45565768691
37894510386947
~~6?3189294857676
64819102928_
~5362718
46109283
9812347
657382910
764744
. 56019
65839
24356
59337
549384
7 50987
659282{
65748
657499
'574746
543298
546378"
568932098
7645)425:
78976543298734
653487364'
6574839384756657474837-YJ8.592837J6452626010
768590958573635241859609283746501928 73
6574849303948572435465768691019282736"
54647 48595958472625142 9998884+l776J54·
746453859586746J5298712J890647382
6 4 7 4 6 3 2 41 3 2 9 8 57 ~-~ 6 4 7 3 8 J 8 3 8 _· 8 9 2 9 2
75645349283746501918273645
7684747377375849384756
6Ll-75839J8272

DOKTORAAL.VERSLAG'·THE.ORETISCHE

iEELtKUNOE

VAr

ANNE T KROON
M A R LEN E DR IE SSE N

-

1 -

VOORWOORD
Dit verslag is het resultaat van een 6- en een 3-maands onderzoek Theoretische Teeltkunde als onderdeel van onze doktoraalstudies Biologie en Planteziektekunde, 1gedurende de periode
september 1981 -

juni 1982.

Dhr. R.Rabbinge willen wij bedanken voor de begeleiding
gedurende deze maanden, Dhr. G.W. Ankersmit en Dhr. W.P.Mantel
voor het verstrekken van de benodigde gegevens en Mevr. Driessen
voor het vele typewerk. Verder iedereen die ons op een of
andere manier geholpen heeft.
Annet Kroon
Marlene Driessen
September 1982

-2SAHENVATTING.
De schade in wintertarwe tgv. bladluisaantastingen is de laatste
•,

jaren toegenomen. Door de explosieve groei van de bladluispopulatie
tijdens ae kri tiek.e groeiperiode van het gewas, was het in het verleden moeilijk om het juiste tijdstip van bestrijden vast te stellen.
Vaak werd .daarom preventief' gespoten in hoge doseringen.
De meeste schade wordt

veroorz~akt

door Sitobion avenae,

omdat deze

"grote graanluis" op zowel vlagblad als aar zuigt ..•
Er werd een systeem ontwikkeld, waarmee het juiste bestrijdingstijdstip te voorspellen was.

(EPIPRE)4

Ook werd verder onderzoek verricht

naar de mogelijkheden van biologische bestrijding van de schadeverwekkers.
De door ons ontwikkelde modellen zijn een eerste aanzet om een model
voor de populatieontwikkeling van een van de parasitoiden van s.avenae,
A.rhopalosiphi,
~

te ontwikkelen. Met deze modellen kan de.-invloed van de

p~rasito~d. op~het populatieverloop van S.avenae gesimuleerd worden.

We onderscheiden 2 ef'f'ekten van de _parasitoid op het aantalsverloop
van de bladluis nl, :
vertraging van het belgin van de -populatie-ontwikkeling,
verlaging van de reproductiesnelheid.
We hebben

3 .modellen ontworpen. Model LUIPAR, een deterministisch

model, waarin alleen met gemiddelde waarden gerekend wordt. Model
LUSTPA,

een model waarin de bladluizen negatief binomiaal verdeeld

worden over de halmen, maar de parasieten gelijkmatig verdeeld zijn.
Hod_el PALUST,

een model waarin zowel bladluizen als pa_rasiete.n ne--""Q.-

gatief' binomiaal verdeeld worden over de halmen.
Deze laatste 2 modellen zijn gemaakt,

orndat we verwachtte

· - - _ r __ .

1

da·t- de

klustering van de bladluizen invloed heeft op de parasiteringssnelheid van de parasitoiden.
De verkregen resultaten wijzen echter niet op een dergelijke invloed
van de klustering. Met model LUIPAR worden de veldwaarnemingen h.et
best gesimuleerd. Bovendien blijkt uit de resultaten dat de parasitoiden gering effekt hebben op het aantalsverloop van de bladluizen.
Dit wijst op ·de ongeschiktheid van Aphidius rhopalosiphi als biologisch bestrijder. Deze konklusie is echter in dit stadium van het
onderzoek voorbarig. Gevoeligheidsanalyses zijn nodig om een duidelijker beeld van de mogelijke effekten te krijgen.
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5INLEIDING.
De 1aatste jaren is de aantasting van granen door b1ad1uizen
toegenomen. Het gestegen oogstver1ies tgv. deze blad1uisp1agen
is ondermeer reden van meer onderzoek naar de popu1atiedynamika
van de

b1ad1~izen

en naar de moge1ijke bestrijdingsmethoden.

1.l.MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE TOEGENOMEN BLADLUISAANTASTING.
De oogsverliezen bedragen tegenwoordig circa 700 kg. per ha. bij
een oogstnivo van 5000 kg. en .een maximale aantasting van 35 b1ad1uizen per ha1m.

(Rabbinge et a1. 1981.)

Bij hogere oogstnivo's neemt de oogstderving eveneens toe, ze1fs
meer dan evenredig.
De toegenomen betekenis van de b1ad1uisaantasting wordt vn1. geweten aan gewijzigde cu1tuurmaatrege1en bij de tee1t van granen,
hogere zaaidichtheden, gespreide stikstofgiften een een toegenomen
gebruik van herb~ciden en fungiciden (Rabbinge et al~ 1981,.)
De gewijzigde stifstofbemesting heeft een verlengde groeiperiode
van het gewas tot gevo1g, waardoor de 1uizen hogere

a~~tal1en

kunnen

bereiken.
Bovendien wordt de v1eugelvorming geremd, waardoor de emigratie
vermindert en reproduceren de b1ad1uizen zich sne11er.

(Vereyken 197

Door het toegenomen herbiciden en fungiciden gebruik worden de aanta1len natuurlijke vijanden in het gewas verminderd.
1.2. OORZAKEN VAN DE SCHADE.
De 3 in granen meest voorkomende bladluissoorten, SITOBION AVENAE,
METAPOLOPHIUM DIRHODUM en RHOPALOSIPHUM PADI, zl:jn als plagen
over de hele were:ld.bekend.
Deze 3 soorten verschillen in voedingsgedrag en daarmee in het be1ane:

van

de bijdrage aan de oogstderving. Sitobion avenaeivoedt, als er

nog geen aar gevormd is, op he·t v1agblad en migreert later na·ar de
aar.
_Metapolophium dirhodu~ blijft op het blad en Rhopalosiphmm padi
voecit op stengel e:Q. cbladschede.
De schade aan· het gewas wordt op de eerste plaats veroorzaakt door
het verlies aan assimiliaten door de zuigaktivi tei t van de bladluizen.
De hoeveelheid

assimi~;aten

die per tijdseenheid door de luizen ge-

bruikt wordt, is afhanke1ijk van de hoevee1heid stikstof in het
floeemsap.

(Vereyken 1979).

Behalve deze directe zuigschade treedt er ook oogstverlies op tgv.
de afscheiding van honingdauw.
Door de honingdauw worden de huidmondjes bedekt, waardoor de benodig-

-6de gasuitwisse1ing gerernd wordt.
Bovendien worden gedee1ten van het blad bedekt met honingdauw en
daarop groeiende· schimmels, waardoor de 1ichtabsorptie vermindert
en veroudering van het blad wordt bevorderd.

(Rabbinge et a1. 198l)e

1.3. SITOBION AVENAE.
Sitobion avenae wordt
in tar'\v-e,

besch~uwd

als de belangrijkste bladluisp1aag

(Ankersmit en Rabbinge 1980.)

Deze "grote graanluis" zuigt voor de bloei vee1 op het vlagblad en
migreert later naar de aar. Op de aar kan hij,
bereikt is,

tot het melkrijpstadi'C

grote aantal1en· bereiken.

De hoevee1heid stikstof in de f1oeemstroom naar de aar,

~s

groter

dan die naar het v1agblad, zodat op de aar een geringere honingdauwproduktie, maar een snellere reproduktie p1aatsvindt.
(Vereyken 1979.)
De keuze van Sitobion avenae voor het ontwerpen van een simulatiemodel is mede hierdoor bepaald.
1. 4. BESTRIJDING VAt~ GRAANLUIZEN IN 1{INTERTARWE.

Door de explosieve groei van de bladluizen populatie tijdens de
kri·tieke groeiperiode, was het in het verleden moeilijk het juiste
tijdstip vast te stellen, waarop gespoten moest worden.
Vaak werd daarom preventieve bestrijding toegepast met pirimicarb
en dimethoaat. Deze manier van bestrijden is, vanuit mi1ieube1angen
gezien, niet wense1ijk.
Gezocht wordt naar

(Ankersmit en Rabbinge 1980.)

bestrijdingsme~hoden

met geringer gebruik van

deze insekticiden.
Verder onderzoek naar de popu1atiedynamika en het opzetten van een
waarschuwingssysteem hebben het moge1ijk gemaakt adviezen over het
tijdstip van bestrijden aan telers te verstrekken.
M.b.v. EPIPRE (E P I

£.

demics P R E vention) wordt deze geleide be-

strijding nog verder vervolmaakt.

(Rijsdijk et a1 1981.)

Bovendien is het nu moge1ijk adviezen per perceel te verstrekken.
(Rabbinge & Mantel 1981).
In dit systeem wordt rekening gehouden met de grootte van de schade.
Dit bestrijdings-systeem maakt geintegreerde bestrijding in principe
moge1ijk a1s het 1ukt natuur1ijke vijanden (parasitoiden, predatoren
entomophtera) van bladluizen te vinden, die de exp1osieve groei van
bladluizen voorkomen.

lQ5. SIHULATIEMODEL VOOR APRIDIUS RROPALOSIPRI.
Ret door ons geschreven model voor de parasitoid Aphidius

hopalosipt

is een eerste aanzet voor het ontwerpen van ee model voor parasitering.
Ret is de bedoeling om na te gaan of biologische bestrijding van

s.

avenae met A. rhopalosiphi mogelijk is.

Twee effekten van de parasitering op de populatiegroei van de luizen zijn hierbij van belang.l. Vertraagt de parasitoid de populatiegroei in het begin zodanig,
dat de maximale aantasting lager is?
gem. aant'al bladluizen,
per halm

fig. 1 • 1

/
I
I

·"

I

.., '

I

rr

groeistadium plant

2. Verlaagt de parasitoid de groe1snelheid van de bladluizen
zodanig, dat een lagere maximale aantasting bereikt wordt?
gem. aantal bladluizen'
per halm

fig. 1.2'

rr

groeistadium plant

De opzet van dit model is, om bovengenoemde effekten te simuleren
en zodoende na te gaan of uitzetten van A.rhopalosiphi een geschikte
methode voor biologische bestrijding van S.avenae oplevert.
Bovendien is het de bedoeling om aan de hand van veldtellingen na te
gaan of het model een veldsituatie beschrijft.

1.6. KEUZE VAN SITOBION AVENAE EN APRIDIUS

HOPALOSIPRI.

We kozen voor Sitobion avenae, omdat van deze grate graanluis de
meeste gegevens bekend zijn en omdat hij een van de belangrijkste
schadeverwekkers is.
Als parasitoid hebben we Aphidius rhopalosiphi genomen,

omdat van

deze parasitoid de meeste experimentele gegevens verzameld waren.
Bovendien zijn in het veld in 2 achtereenvolgende jaren parasitoiden

-8-

(A.rhopalosiphi) uitgezet en de populatieontwikkeling van de bladluizen en parasitoiden gevolgd.
Deze gegevens h e bb en we nodJ..·g om te controleren of het model een
veldsituatie sirnuleert.
Uit gegevens afkomstig van veldtellingen uit 1981 blijkt echter,
dat A.rhopalosiphi waarschijnli~k geen goede parasitoid is,
biologi~che

om

bestrijding te verwezenlijken.

De vermoedens zijn, dat A. picipes een hogere succesratio (=aantal
geslaagde parasiteringen per ontmoeting) heeft en daardoor beter
bruikbaar is voor biologische bestrijding.
Wanneer ook de nodige gegevens van A.picipes bekend zijn, zou mbv.
simulatie deze verrnoedens bevestigd, dan wel ontkend kunnen worden.
Hiervoor kan hetzelfde model gebruikt worden met andere parameters.

OPMERKING:
In het voorgaande hoofdstuk is steeds over de parasitoid A,rhopalosiphi gesproken, In de volgende hoofdstukken zullen we echter,

om

de leesbaarheid van dit verslag te vergrotenJ van parasieten i.p.v.
parasitoiden spreken, We zijn er ons van bewust dat dit niet juist
is, daar een parasitoid i . t . t . een parasiet, zijn gastheer uiteindelijk doodt.

-9-

2. De biologie van Sitobion avenae en Aphidius rhopalosiphi.
2.1. Sitobion avenae
De grote graanluis, Sitobion avenae, hoort samen met de vogelkersluis, Metopolophium dirhodum,

en de rozen-grasluis,

Rhopalosiphum padi, tot de graanluizen die de laatste jaren
talrijk zijn in wintertarwe. Sitobion avenae trekt na de ontwikkeling van de aar· naar dit orgaan, waardoor deze soort
gezien wordt als de meest schadelijke van de drie. M.dirhodum
en R.padi kunnen evenwel ook aanzienlijke schade veroorzaken,
o.a. doordat hun uitscheidingsprodukten en de schimmels die
daarop groeien de fotosynthese belemmeren (Vereijken,

1979).

V66r het groeiseizoen was de dichtheid de afgelopen jaren in
de omgeving van Wageningen zowel in de tarwevelden als op
grassen laag. Er wordt verondersteld, dat S.avenae gedeeltelijk
over grote afstanden komt aanvliegen, mogelijk vanuit het Middellandse Zeegebied (Pak,

1977). Tijdens de ontwikk-eling van

de tarwe neemt de luizenpopulatie toe d.m.v. parthenogenetische
voortplanting. Hierbij ontstaan voornamelijk apteren. Deze
blijven op de plant en reproduceren zich. Bij een deel van
de nymfen vindt tijdens het tweede en derde stadium vleugelvorming plaats. In het vierde stadium is de

vleugelaan~eg

herkenbaar. De adulte alaten verlaten de plant op zoek naar
nieuwe voedselbronnen. Als de plant het melkrijpe stadium
bereikt en de luisdichtheid toeneemt wordt het percentage
alaten hoger. Deze verlaten het gewas, waardoor de dichtheid
na de piek eind juli - begin augustus snel afneemt.
-2.2. Aphidius rhopalosiphi
De voortplanting van A.rhopalosiphi is arrhenotook (Ham,

1978).

Daarbij treedt zowel parthenogenetische als zygogenetische
voortplanting op. Onbevruchte eitjes leveren mannelijke
nakomelingen (n), en bevruchte eitjes vrouwelijke (2n). Dit
mechanisms komt veel voor bij Aphiidae {.Stary,

1970).

De ontl<Vikkeling van A.rhopalosiphi bestaat uit vier larvale
stadia en een popstadium. De eerste drie stadia voeden zich
met de lichaamsvloeistoffen van de gastheer. Pas in het

vie~de

stadium worden de organen van de gastheer opgevreten, waardoor

-10-

fig.2.1.a:Levenscyclus van Sitobion avenae.
(a:fundatrix,b:ongevleugelde bladluizen-op gr~s,c:emigrant,
d:ongevleugelde adulte ·bladluizen,e:gevleugelde adulte
bladluizen, f:gevleugelde. emigrant naar '\vinter~;vaard,
g:mannetje,h:vrouwtje,i:ei)
parasitering

ei
in bladluis

paring

in bladluis

mummies

parasietenlarve in
bladluis

fig.2.1.b:Levenscyclus van Aphidius rhopalosiphi.
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deze spoedig sterft. Als al het voedsel op is hecht de parasiet de gastheer ·vast aan het blad en spint er een kokon 'in.
Dit popstadium wordt ook wel de rnummie genoemd. Er komt
slechts een eitje per gastheer tot ontwikkeling (Stary,

1970).

Verschillende gegevens over de ontwikkeling en het parasiteringsgedrag van A.rhopalosiphi zijn verzameld door M. Ham
(1978), Dentener (1979), Carter (1979), Shirota (1980) en
Acreman (1981). Al deze experimenten werden uitgevoerd bij 18°C.
Er werd vaak met kleine aantallen gewerkt. Een populatie-model
gebaseerd op deze gegevens kan slechts een globale weergave
leveren van de werkelijkheid. Voor het opstellen van een nauwkeuriger model zijn waarschijnlijk aanvullende gegevens nodig.
Met dit model hopen we het relatieve belang van de faktoren
die het parasiteringsgedrag bepalen vast te stellen.
a) De ontwikkeling van ei tot adult.
M.Ham vond een gemiddelde ontwikkelingsduur van 14,7

d~gen

(82 dieren). In ons model gebruiken we de afgeronde waarde van
15 dagen, verdeeld in 3 leeftijdsklassen van 5 dagen. De
relatieve rnortaliteit van de larven wordt konstant verondersteld. Deze was 0.0017/dag, berekend volgens: ·
rmor

=

ln y

0

-

15

ln y

15

y

y

0

15

(Rabbinge 1976)

= begin-aantal

=

aantal na 15 dgn.

b) De levensduur en relatieve mortaliteit van de adulten.
Shirota (1980) vond een gemiddelde levensduur van 13.1

±

1.3 dgn.

met een maximum van 23 dgn. Dit betrof slechts 17 dieren.
In het model zijn de adulte parasieten verdeeld in even lange
leeftijdsklassen als de larven, nl. 5 dagen bij 18°C. De leeftijdsafhankelijke reproduktie en sexratio kunnen hiermee afdoende beschreven worden.
De relatieve mortaliteit per leeftijdsklasse wordt berekend
als:
rmor

=

(ln_ yn - ln yn+ 1 ) /6 t _ (Rabbinge,

1976)

Hierin is y

het aantal aan het begin en y
het aantal aan
n
n+ 1
e
het eind van de n
klasse, en .6. t de duur per klasse. De aantallen y

n

en y

n+ 1

worden gevonden door op waarschijnlijkheids-
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-13papier het aantal gestorven dieren kumulatief uit te zetten
op de abscissa te'gen het aantal dagen op de ordinaat. M. b .v.
de regressie-lijn door deze punten kunnen dan yn en yn+ 1
voor elke klasse afgelezen worden van de abscissa (fig.2.2).
Hiervoor werden de waarnemingen van Shirota gebruikt. Dit
leverde de volgende waarden op:
klasse
RMRA ( /dag)

2

1

0.016

0. 10

4

3
0.28

0.50

Bij simulatie zonder dispersie levert dit een gemiddelde
levensduur die gelijk is aan de gevonden gemiddelde levensduur.
c) Funktionele respons.
Shirota geeft ook waarden voor de funktionele respons van
A.rhopalosiphi bij verschillende dichtheden van S.avenae.
Een 2 tot 5 dagen nud vrouwtje zat gedurende 24 uur in een
koker met 5,

10, 20, 40 of 100 luizen (L 1-2) op een 5~bladige

tarweplant. Ook de leeftijdsafhankelijkheid van de

parasiterings~

snelheid werd zo onderzocht, bij een dichtheid van 40 luizen
per plant_.
Tijdens het experiment heeft de parasiet geen mogelijkheid
om naar een andere plant te gaan. Daardoor wordt zij gedwongen
om langer op dezelfde plant te blijven dan zij waarschijnlijk
zou doen in het veld. Vooral bij lagere luisdichtheden geeft
dat een overschatting van het percentage geparasiteerde
luizen (Klomp en Wiebes,

1979). De parasiteringssnelheid

wordt echter mogelijk onderschat.
Dentener (1979) liet maximaal 3 dagen oude ~~ gedurende 6 uur
10 of 20 luizen in een kooi met 5 zaailingen van winter2
tarwe (2 bladeren per plant, opp. 1500-1800 mm ). Ondanks de

bij 5,

kortere duur van de experimenten vond hij gemiddeld een
hoger percentage parasitering en dus ook een hogere parasiteringssnelheid bij een bepaald aantal luizen dan Shirota. De
standaardafwijking was echter hoog.
De parasieten hadden voor het experiment,nog niet kunnen
parasiteren, ze waren ongeoefend. Mogelijk zijn de eerste
parasiteringspogingen weinig suksesvol. Het is daarom beter·
om de parasieten eerst enkele uren te laten''oefenen".
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fig. 2. 3. a voor verschillende

leeftijdsklassen van de parasiet.
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Ook als wordt ingekalkuleerd dat de parasieten alleen overdag
aktief zijn, zijn de parasiteringssnelheden van Dentener hoger
dan van Shirota. In ons model gebruiken we de resultaten van
Shirota, omdat deze met een breder skala van luisdichtheden
gewerkt heeft.

Fig. 2.3.a geeft de gevonden funktionele respons

bij 2 tot 5 dagen oude parasieten.
Voor de juistheid van ons model is de gebruikte oppervlakteeenheid belangrijk. Dentener werkte met 5 zaailingen met elk
2 bladen en Shirota gebruikte een 5-bladige plant zonder aar.
In het veld ontwikkelt wintertarwe zich gedurende het seizoen
van zaailing tot vruchtdragende halm, en S.avenae bevindt
zich vanaf' de bloei voornamelijk op de aar. Aangezien de _·
parasieten slechts een beperkt oppervlak per tijdseenheid
kunnen af'zoeken speelt de grootte van de plant een belangrijke
rol. Vooralsnog hebben wij echter het aantal luizen.per plant
als eenheid gekozen daar over de invloed van de plantgrootte
op de f'unktionele respons nauwelijks gegevens beschikbaar zijn.
d) Leef'tijdsaf'hankelijke reproduktie-snelheid.
De f'unktionele respons op de luisdichtheid werd ber.ekend voor
verschillende leeftijdsklassen van de

paras~et

m.b.v. de door

Shirota gevonden leeftijdsafhankelijke parasiteringssnelheid
bij 40 luizen per plant (fig.2.4). De verhouding tussen de
gemiddelde parasiteringssnelheden bij verschillende dichtheden
werd daarbij voor elke klasse gelijk verondersteld (fig.2.3.b).
Tabel 2.1 geef't de zo berekende relatieve parasiteringssnelheid
voor de verschillende leef'tijdsklassen.

~

10

20

0.2

0.25

0.35

0.625

0.475

0

0. 186

0.233

0.325

0.583

0.442

3

0

0.100

0.125

0.175

0.313

0.0476

4

0

o.oo4

o.oos

0.007

0.0125

0.0095

0

5

1

0

2

40

100

. klasse

Tabel 2. 1 • De relatieve parasiteringssnelheid

f/dag) bij
-·

verschillende luisdichtheden (;LARV,
leef'tijdsklasse.

/plant) per
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-17In het model wordt bij luisdichtheden hager dan 100/plant
de parasiterings$nelheid bij 100 luizen gebruikt als maximale
waarde.
e) De sexratio.
Shirota (1980) vond de eerste 2 tot 3 dagen na het uitkomen
van de parasiet een sexratio van 1:1 bij de nakomelingen.
00

Daarna was tot 7 dgn. na het uitkomen het percentage ++ hoger,
waarna het sterk afnam. Gemiddeld vond hij 49% 66 en 51% ~~.
Dit verloop werd in het model ingevoerd zeals aangegeven in
figuur 2.5.
De dieren paren alleen bij het begin van het experiment. Ook
00

in de natuur paren ++ slechts

een

keer aan het begin van de

ovipositie-periode. De afname van het percentage vrouwelijke
nakomelingen is mogelijk het gevolg van het opraken of onwerkzaam worden van het sperma in de sperma-theca (Stary,1970).
Ham (1978) vond een toename van het percentage vrouwelijke
nakomelingen met de leeftijd. Haar gegevens zijn echter onvolledig, aangezien de parasieten weinig eieren legden en na
10 dagen allemaal dood waren.
Ham veronderstelt dat de sexratio wordt beinvloed door de
temperatuur!
tussen ~~ en d~ zou toenemen
-- De_ontmoetingskans
I
bij hogere temperatuur wegens verhoogde aktiviteit. Hierover
I

zijn geen gegevens beschikbaar. In ons model gaan we ervan
uit, dat de ontmoetingskans tussen

6

en ~ niet beperkend is

voor de sexratio dankzij de werking van feromonen (Stary,1970).
Ook de voedselinhoud van de gastheer zou een rol kunnen
spelen bij het bepalen van de sexratio van sluipwespen (Klomp
en 1fiebes,

1979). Voor A.rhopalosiphi is hierover niets bekend.

Volgens Stary zijn er geen aanwijzingen dat dit bij Aphiidae
een rol speelt. In het model hebben we dit dan ook buiten
beschouwing 'gelaten.
f) Preferentie voor verschillende luizestadia.
Uit keuzeproeven waarbij de parasieten tegelijk L
of L

en L stadium
1
3
stadium luizen kregen aangeboden berekende Carter

en L
2
4
(1980) ontrnoetings- en sukses~ratio's voor de verschillende

stadia. Hij vond een lichte preferentie voor het L stadium, en

3

daarna het L

en L stadium. Bij het L stadium was de sukses2
1
4

-18-

ratio erg laag. Op dezelfde marrier vond Dentener (1979) een
grotere sukses-ratio bij het L

dan bij het L stadium. Als
2
4
hij de verschillende luizenstadia apart aanbood vond hij geen
signifikant verschil in het aantal parasiteringen. Wel was
er een trend van. preferentie voor het L

2

en L

1

stadium t.o.v.

de oudere stadia.
In het veld worden voornamelijk mummies gevonden van luizen
die net verveld zijn van L

4

naar adult. I.v.m. de ontwikkelings-

- duur-van-de-parasiet kun je hieruit konkluderen dat in het
veld vooral L

en L stadia worden geparasiteerd. '
2
1
Op grond van deze gegevens zijn we er in ons model van uit-

gegaan dat alleen de L

t/m L stadia worden geparasiteerd,
1
3
·--en terwille van de eenvoud hebben we aangenomen dat de parasiteringssnelheid in alle stadia even hoog is.

g) Gastheerdiskriminatie.
Ham liet een ~ parasiet gedurende 1 uur bij 5 bladluizen (L _ ).
1 2
Zij vond dan 1 tot 6 eieren per geparasiteerde luis en konkludeerde daaruit dat de parasiet geparasiteerde luizen niet
herkent. Carter (1979) vond bij 25 tot 40 luizen na 30 min.
tot 1 uur een parasiterings-percentage van minder dan

so%.

De eieren waren in het: algemeen binomiaal verdeeld over de

·i~{zen:-~~j ~eronderst~lt, dat superparasitering in de
natuur wordt voorkomen doordat de parasiet na een aanta·l
I

ontmoetingen met geparasiteerde luizen van de plant vertrekt.
De proefopzet was niet goed gekozen ,omdat de parasiet te lang
bij de bladluizen opgesloten blijft.

j

Ook als een parasiet zowel geparasiteerde als ongeparasiteerde
luizen kreeg aangeboden was het parasiteringspercentage laag.
Soms werd meer dan een ei per luis aangetroffen.
Shirota (J 980) liet parasieten gedurende 24 uur in een kooi
met 40 luizen. In de meeste gevallen vond·hij geen random
verdeling van de eieren, er waren relatief veel luizen met
slechts een ei. De gastheerdiskriminatie was echter niet
volledig,

soms was de verdeling wel random.

In ons model houden we voor de eenvoud geen rekening met
)

superparasitering.

.

-19h) Het reukvermogen van de parasiet.
De luizen zijn niet random verspreid over de halmen maar
komen geklusterd voor. Hierdoor is de kans om op een halm
met hoge luisdichtheid terecht te komen sterk afhankelijk
van het reukverrnogen van de parasiet. Vooral in het begin
van het seizden als de luisdichtheid laag is,

is dit van

belang bij de invloed van de parasieten op de populatieont1vikkeling van de luizen.
Ham (1978) onderzocht het vermogen van de parasiet om luizen
op afstand waar te nemen met een eenvoudige olfactometer.
Dit was een y-vormige buis. Door de beide benen van de y
kreeg de parasiet verschillende geurstromen aangeboden,

bv.

met of zonder luizen. De parasieten toonden geen voorkeur
voor de kant met luizen. De konklusie dat ze de luizen niet
op afstand kunnen waarnemen lijkt echter voorbarig. Een
andere proefopstelling geeft mogelijk andere resultaten.
-(mend. med~. M. Sabelis) _
In ons mode wordt de invloed van de aggregatie van de parasieten op het parasiteringsgedrag onderzocht door de verdeling
van de parasieten over de halmen evenredig te veronderstellen
aan die van de luizen.

-20-

J M..A..THEHATISCHE HODELLEN VOOR PARASIET-GASTHEER-RELATIES.

3.1. INLEIDING
We vonden het noodzakelijk om in dit verslag een overzicht te geven
van de literatuur,
voor

die we gelezen hebben over mathematische rnodellen

parasiet-g~stheer-relaties.

In de literatuur worden 3 typen_modellen onderscheiden:
ANALYTISCHE
STATISTISCHE EN
SIMULATIE MODELLEN.

Analytische modellen voor

p~rasiet-gastheer-relaties

hebben in het

algameen geen verklarende of voorspellende waarde, maar beschrijven
een waargenomen biologisch:

proces.

Hun makers zoeken naar algemene modellen van de zoekstrategie van
de parasiet, waarbij de experimentele basis vaak ontbreekt.
Ook zijn ze zelden bruikbaar voor gewasbeschermings-systemen,
_de economische aspekten niet beschouwd worden.

(Rabbinge en Carter.)

Ondanks deze nadelen van analytische modellen menen wij,
vol is de modellen,

omdat

ontworpen door Hassell e.a. te

dat het zin-

bespre~en.

Deze modellen geven namelijk inzicht in het uitdrukken van parasietgast~_,-er-relat-ies

in wiskundige formules en geven aan welke aspekten

van deze belangrijk zijn voor de populatiedynamika.
Enkele onderdelen van deze fo'rmules zijn in het door ons ontworpen
model gebruikt.
Statis~ische

modellen zijn zuiver empirisch en niet gebaseerd op

oorzakelijke verbanden. Ze zijn bovendien louter beschrijvend, niet
verklarend en hebben op de lange termijn geen voorspellende waarde.
Dit soort modellen wordt niet besproken,

omdat ze voor

gewasbescher~

ming van geringe betekenis zijn.
Simulatie-modellen worden in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk
besproken. Di t
lation",

gedeel te beschrij.ft o. a. het begrip "Compound Simu-

ui t ·"The functional response to prey density in 40- a carine

system." door H.G.Fransz

1974.

Daar waar dit van· toepassing is, wordt het verband met het in de
volgende hoofdstukken beschreven model voor parasitering gelegd.

-21-

3.2. ANALYSTISCHE PARASIET-GASTHEER-MODELLEN.
Deze paragraaf' is gebaseerd op de eerste 4 hoof'dstukken van "The
dynamics of' Arthropod Predater- Prey- Systems." van H.P. Hassell

(1978) en enkele publicaties in "The journal of' Animal Ecology" van
dezelf'de auteur.
Hassell maakt in zijn boek vrijwel geen onderscheid tussen predatorprooi - en parasiet-gastheer-relaties.
Ter vereenvoudiging spreekt hij steeds over predatoren en prooien
en maakt alleen, indien nodig, verschil.
Predatoren eten echter i . t . t . parasieten hun prooi op, zodat de
prooidichtheid i . t . t . de gastheerdichtheid, onmiddelijk af'neemt.
Aan eenmaal gegeten prooien wordt geen tijd meer bestead, terwijl
geparasiteerde gastheren wel nog "behandeld" worden. Bovendien is
de behandelingstijd om een prooi te eten vaak veel groter dan de tij
nodig om een gastheer te parasiteren.
Deze tijd kan in de meeste gevallen verwaarloosd worden t.o.v. de
zoektijd.
In een parasiet-gastheer-relatie zoekt bovendien alleen het vrouwtje
terwijl in het andere geval alle stadia prooien konsumeren.
Het aantal gastheren bepaalt het mogelijke aantal parasietnakomeling
in een "een-op-een-relatie."
Dwz:. ~elke gastheer kan maar een parasietlarve voortbrengen.
Het aantal

predato~nakomelingen

is niet zo nauw gekoppeld aan het

aantal prooien van het vrouwtje en de voedingswaarde van de prooi.
Wij zullen omdat we over parasietgastheer-modellen praten, alleen
deze begrippen gebruiken. Uitzonderingssituaties van predatoren
worden niet in beschouwing genomen.

-22-

3.2.1. VERONDERSTELLINGEN, DIE AAN DE MODELLEN TEN GRONDSLAG LIGGEN.
1: Er wordt uitgegaan van populaties met discontinue generaties.

2: Veel komponenten van het zoekgedrag van de parasiet kunnen in
formules uitgedrukt worden. Zo kan de invloed van deze komponenten
op de popu1atie-dynamika van de parasiet worden bekeken.

3: A11een het vrouwtje zoekt, dus maar 1 set van parameters dienen
beschouwd te worden.

4: Het aanta1 geparasiteerde gastheren bepaa1t noodgedwongen het
aanta1 nakome1ingen van de parasiet. Het aanta1 parasiet1arven,
dat op de gastheer 1eeft, is dus bepa1end voor de re1atie tussen
parasiet en gastheer.

(veronderste1d wordt: 1 larve per gastheer.)

3.2.2. HET BASISMODEL.
Het a1gemene basismodel, waar vanuit gegaan wordt is:
N(t+1 )=

~.

Nt· f(Nt,Pt)

(3.1)

p(t+l )=c·Nt· (1-f(Nt, Pt))

Nt

(+1) = dichtheid gastheer op tijd t,

(t+1)

Pt

( + 1 ) = di c h the i d par as i e t

( t +1 )

op t i j d t ,

f(Nt,Pt)= fraktie gastheren, die niet geparasiteerd wordt.
c

= konstante,

een maat voor het gemidde1de aantal nakomelin-

gen van de parasiet per aangeval1en gastheer.
(wordt 1 veronderste1d).
= reproduktie faktor van de gastheer per generatie.
De tijdseenheid is een generatie.
De fraktie f(Nt,Pt) beschrijft het zoekgedrag van de parasiet.
De vo1gende paragrafen beschrijven verschil1ende manieren om
aan deze funktie een a1gemene vorm te geven.
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3.2.3.

MODEL VAN NICHOLSON & BAILEY.

Nicholson maakte. 2 belangrijke veronderstellingen:
1. Ret aantal ontmoetingen net

g~stheren

door Pt. parasieten

is evenredig met de gastheerdichtheid.
Ne=aNtPt

(Nt)

(3.2.)

a =het gemiddelde aantal gastheren, dat een parasiet ontmoet bij
een bepaalde gastheerdichtheid,

gedurende de tijd van haar leven,

dat zij zoekt, of anders het oppervlakte dat zij afzoekt bij een
bep. aantal gastheren.
Hierbij wordt aangenomen, da t .a soortspecifiek is.

a

wordt ook wel "AREA OF DISCOVERY" genoemd.

Ne = aantal ontmoetingen met

g~stheren

door Pt parasieten.

2. De Ne ontmoetingen zijn random verdeeld over de voorradige
gastheren.
De kans (po) dat 1 afzonderlijke gastheer niet aangevallen wordt,
bedraagt dan:

(3.3)
( de nulterm van de Poissonverdeling.)
Hieruit volgt een algemeen model van parasitering bij random
zoekgedrag en random verdeling van de Ne ontmoetingen, over de
Nt gastheren.

(3.4)
Na = het werkelijk aantal

gepar~siteerde

gastheren.

Bovenstaande vergelijking vormt een wiskundige basis voor de
"competion curve" van Nicholson.
Als nu wordt aangenomen, dat elke geparasiteerde gastheer 1 adulte
parasiet oplevert, dan is f(Nt,Pt) uit het basismodel te vervangen
door ·exp (-aPt)),. Di t

levert het Nicholson -

In formule:
N(t+ 1 )= A·Nt· exp(-aPt)
P(t+ 1 )=Nt(1-exp(-aPt))

Bailey - model op.

-24Nicholson en Bailey veronderstelden in hun model een

.a,

die voor

elke soort konstant is. In werkelijkheid is dit echter niet het geval
De

11

AREA of DISCOVERY"

(a) is afhankelijk van de verdeling in de

ruimte van gastheren en parasieten.

3.2.4. DE FUNKTIONELE RESPONS VAN HOLLING.
Holling beschreef 3 typen funktionele respons, waarbij hij die van
Nicholson & Bailey type 1 noernde. Hij liet echter i . t . t .
Nicholson & Bailey het aantal geparasiteerde gastheren tot een
maximum naderen.
Type 1 funktionele respons van Nicholson & Bailey
parasiteringssnelheid

Ne/P =a'· T·N

t

a
T

Nt.

(J.6)'

t

= parasiteringssnelheid op dat
= .zoektijd die voorradig is

moment

- (= totale tijd)

Type 2 Disc· equation van Holling.
Deze funktionele respons is dezelfde als type 1, alleen werd hier
rekening gehouden met de "handling time

11

(

Th).

Dit is de tijd, die een parasiet nodig heeft om een gastheer te
parasiteren. In formule:
parasiteringssnelheid

(3.7)
fig. 2 .. 2

Nt·
Uit deze "dis.c equation" is door Royama en Rogers de "attack equatior.
afgeleid. In formule voor parasieten:
a'TN
· t

(1-exp(-

Na=N

t

.

1

))

(3.8)

I

+a ThNt

De Nicholson & Bailay - vergelijking is een speciaal geval van deze
vergelijking, n.l. als Th = 0

.

-

-250ok in ons model is de "handling-time" 0 verondersteld.
In vergelijking met de zoektijd besteedt de parasiet Aphidius
rhopalosiphi
siteren.

a'

maa~

een klein gedeelte van de totale tijd aan para-

(Shirota 1979.)

en Th zijn in deze vergelijkingen geen konstanten, maar funkties

van de verschillende kompo.nenten.
a' is een funktie van:
- maximale afstand, waarop de parasiet de gastheer waarneemt.
- de bewegingssnelheid van gastheer en parasiet.
-

de succesratio.

Th is afhankelijk van:
-

de tijd, die net duurt, voordat de gastheer in de juiste positie
benaderd is.

- de tijd, die elke parasitering kost.
de tijd, die de parasiet nodig heeft om te rusten,

te poetsen en

haar eieren te leggen.
Enkele van bovengenoemde kompo.nenten kunnen varieren niet de gastheerdichtheid. Dit wordt

bespr~ken

bij type 3 funktionele respons.

Type 3 SIGMOIDE FUNKTIONELE RESPONS.
Deze funktionele respons verloopt sigmoid.
In woorden betekent dit in het begin en op het eind een minder dan
evenredige toename in aktiviteit bij toenemende gastheerdichtheid
en op het steile middenstuk een meer dan evenredige toename
Een of enkele komponenten van het zoekgedrag zijn hierbij dichtheidsafhankelijk.
parasiteringssnelheid

fig2.J type 3 functionele respons

Nt

In het. algemeen kunneri we zeggen

dat s ·
-d·--·
'
lgmol e responscurven gevonden
werden, als bij de laagste gastheerdichtheid de "b
.
e 1 on1ngssnelheid"
onvoldoende gro t ·
o ls, om een evenredige toename in zoeksnelheid te
b ewe rk s t e 11 i,gen.
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.De meest voor de handliggende komponenten van het zoekgedrag, die
afhanRelijk van de dichtheid kunnen zijn,

zijn A'

en Th.

In formule:
a'=b.N /(1+c·N )
t.
t

b en c zijn konstanten.

(3.9)

3,7 geeft di t:

Ingevuld in formule

Ne/Pt=bNt2T/(1+cN +bT N 2)
.
t
h t

(3.10)

Voor parasieten geldt dan als uitdrukking voor het aantal ontmoetingen Na,
Na=Nt(l-exp(-

b~tTPt

. ))

1+cN +bT N 2
t
h t
Hassell beschrijft,

(3.11)

dat bij predatoren ook leeftijd en grootte

van de predatoren van belang zijn voor het aantal prooien, dat
·hij /zij nuttigt.
Bij parasieten zou dit niet zo zijn.
Volgens ons is het aantal geparasiteerde gastheren wel degelijk afhankelijk van de leeftijd en ook van de grootte van de parasiet.
Het gaat hierbij echter niet om de verschillende stadia, maar om de
leeftijd en de grootte van de adulte vrouwtjes. Het aantal parasiteringen verschilt bij A.rhopalosiphi met de leeftijd,
Bovendien komt het voor,

(Shirota

1979)

dat het aantal parasiteringen varieert

met het geparasiteerde stadium. A.rhopalosiphi heeft voorkeur voor
de

L3), onder. jonge gastheren ·( Ll) treedt echte~

jongere stadia (Ll -

grote mortaliteit op.
L1-luizen drogen nl. uit tgv. de parasitering (mondelinge mededeling Ankersmit).

3.2.5 .• NON- RANDOM - ZOEKGEDRAG.
De hiervoor besproken modellen van parasitering gingen uit van
random zoekgedrag. De verdelingen van gastheer en parasiet werden
niet in rekening gebrachtt
11

terwijl we in §

3.2.3. zagen, dat de

AREA OF DISCOVERY" mede bepaald wordt door deze verdelingen. De

area of discovery (A) is immers een maat voor het oppervlak dat de
parasiet tijdens haar leven afzoekt
·-

. -

.

--

b~j
- ....~-------

een bepaalde dichtheid •.
·-~"

-

--- ---~---

Het al dan niet geklusterd voorkomen van de gastheren is rnede bepalend voor de efficientie van het zoekgedrag van de parasiet en
dus voor de grootte van a.

-27In werkelijkheid zullen gastheren en parasieten aggregatie vertonen,

In de~e paragraaf worden 3 modellen besproken,

die deze ag-

gregatie in rekening brengen.
A: een relatief eenvoudig model, met willekeurige gastheerverdeling.
B: een ingewikkeld model, met ingewikkelde gastheer-en parasietverdeling.
C: een model, dat alle essentie·le, dynamische karakteristieken van
A en B bevat, terwij~ er maar weinig biologische details behandeld worden.
Als er aggegratie van parasieten optreedt-, dan kan er tevens "mutual
interference" optreden tussen de parasieten.
Deze interactie tussen parasieten onderling wordt verwaarloosd,

om-

dat de parasieten in lage dichtheden voorkomen.
Alleen aggegratie wordt hier besproken.
A: Door Hassell & May (1973) werd het volgende eenvoudige model,
uitgaande van het Nicholson -

Bailey-model gemaakt.

(J.12)

n = aantal patches (planten , halmen)
~~

= fraktie gastheren op patch i,

~~=

fraktie parasieten op patch i,

Elke volgende generatie wordt het aantal gastheren en het aantal
parasieten over de patches verdeeld.
In ons model wordt elke halve dag het aantal gastheren en parasieten
over de halmen verdeeld op overeenkomstige wijze.
~~

wordt daarbij bepaald door een negatieve binomiale verdeling met

K afhankelijk van de gemiddelde bladluisdichtheid.

(zie

HS).

In het model van Hassell & May wordt de verdeling van de parasieten
gekoppeld aan de verdeling van de gastheren op de volgende wijze:
i'

,It

A. =C·O<.

Jl

C = constante
r

=

aggegratie -

index.

1

(3.13)
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B. VERDELINGEN DIE MEER DE WERKELIJKHEID BENADEREN.

o(~ en

Voor

worden:

r

~ kunnen ook de volgende ui tdrukkingen gebruikt

o<. =N. /Nt

1.

1.

(3.14)

(3i~Pi/Pt.
Als we er vanuit gaan dat het aantal paras1.eten
·
per patch evenredig
is met de tijd, die ze in een pa t c h d oor b rengen ( met zoeken b.v. )
dan bestaat er tussen r?,;
en de tl· J.d doorgeb rae ht 1.n
·
l~~
pa t c h 1.· (T·)
l
de
volgende relatie:
n
A
.
=
T . I ( T + L 'I' . )
(3.15)
j""'l
l
1.
0 .
l=1

= de

Ti

tijd doorgebracht in patch i

met dichtheid Ni •

. To= de zoektijd tussen 2 patches.
·Ingevuld in formule 3.12 levert dan:

))

(3.16)

T.
l

,_

--

Mbv. dit gegeveri heschrijft Hassell, hoe een bepaalde verdeling
in het model ingebouwd kan worden.
f(Nt, P t) wordt dan een stochastische var~abelen,die de kans aangeeft
voor een luis om niet geparasi teerd te. ·hrord.en.

(3.17)
j

= dichtheid van de gastheer in de i-de patch.

P·= kans dat de i-de patch de dichtheid j heeft.
J

Nt= gemiddelde gastheerdichtheid per patch.

In ons model wordt D('i. eerst gelijk verondersteld aan
dus

pL.,

ex:1,.

= f.l.,. ·•
1-'"
Dit betekent dat eenzelfde fraktie van de parasieten-populatie
en van de luizen-populatie op elke halm aanwezig is.
De reistijd tussen de halmen wordt in dit geval 0 verondersteld.
De parasiet maakt kleine

11

luchtsprongetjestt en komt zo in korte

tijd op een andere halm terecht. Bovendien wordt op de halm
random zoekgedrag verondersteld, waardoor formule 3.12 voor
de situatie in het simulatiemodel van toepassing is.
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C.

EEN DERDE MODEL.

Door May is het

volg~nde

vrij eenvoudige model beschreven.

In dit model worden alle details over het zoekgedrag van de parasiet
buiten beschouwing gelaten. De verdeling van de gastheren en parasieten wordt hier beschreven door de negatieve binomiale verdeling
te introduceren:
N(t+1 )= A·Nt(1+aPt/K)-K

(3.18)

p(t+1)=Nt(1-(1+aPt/K)-K)

A= netto groeisnelheid van de gastheren per generatie.
K

=

exponent van de neg. binomiale verdeling.

In dit model wordt niet het zoekgedrag van de parasieten, haar verdeling en de verdeling van de gastheren bekeken, maar het eindresultaat van deze 3 faktoren, die het aantal parasiteringen bepalen.
Oak in ons model wordt het zoekgedrag van de parasieten niet in
detail beschreven. De verdeling van de bladluizen wordt bepaald mbv.
de negatieve binomiale verdeling.
De verdeling van de parasieten wordt hiermee rechtevenredig verondersteld.

3. 2. 6. DIHENSIEANALYSE VAN DE GEBHUIKTE FORMULES·.Een kenrnerk van analytische modellen is,dat ze trachten een groot
aantal biologische pro~essen in een of enkele formulas samen te vatten.Het gevaar hiervan is,dat de formules,gekeken naar de dimensies,
niet kloppen.Dit maakt de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid aanzienljjk kleiner.

be trou\vbaar?

dimensies

formule

aantal
opp

A, C

aantal
opp

ja

en f(Nt, P t) zijn frakties
aantal aantal
opp
opp

ja
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formule

dimensies

betrouwbaar?

aantal aantal aantal
a
opp.
opp.
opp.
dimensie a

ja

opf•
aan a 1

beiden dimensieloos

ja

aantal a~nta1( 1 -ex (aantal. opp. ))
opp.
opp.
p opp.
aantal

ja

idem

ja

aantal aantal
( opp.
aantal)
opp.
opp. •exp aantal ' opp.

ja

aantal
opp.
aantal
opp.

ja

a

, t. 'd aantal
· 1J · opp.

o]?p.
aantal•tijd

dimensie a'

aantal aantal ( 1 -ex (
opp. . . ti .daantal))
opp.
opp.
p aantal•t1Jd J
opp.
ja
aantal opp._
opp. aantal
opp.• tijd•aantal/( 1 opp.•tijd·aantal)
aantal•tijd.opp.
+aantal•tijd•opp.
ja
aantal aantal
opp.
opp.

ja

opp.
b aantal/( 1 + c aantal)
aantal•tijd
opp.
opp.

ja

dimensie c =
dimensie b

=

opp.
aantal
opp.

2

aantal~tijd

aantal•opp.
opp •• aantal

opp.~tijd.aantal 2 /( 1 +opp.aantal+

aan t a 1 2t.
• 1J'd •Opp. 2

+opp.~tijd~aantal 2 )
aantal~tijd.opp. 2

aantal· opp

ja

-31dimensies

formule
n
~
f (N tt P t ) =~

(o<l. · exp ( -a:(3l. · Pt)) · beiden dimensieloos

l=1
jt

A .=c·CX.

Jl

II

l

=t~jd

tijd

ja
ja
ja

r~ =dimensieloos

n

~ (Ni/Ntexp(l=1

opp.aantal ex (opp. tijd aantal/(tijd+tijd))
aantal opp.
P
aantal opp.

aTiPt
To+ L·

.

))
Ti

f (Nt, Pt) is dimensieloos

Ja

aantal aan tal (
opp. aantal ·)
1
opp
opp
+ aantal opp. ·

ja

aantal aantal opp.aantal
opp
opp
aantal opp.

ja

i=1

N ( t+ 1 ) = _\.Nt ( 1 +aP t/K) -K

K is dimensieloos
De door Hassell&May gebruikte formules blijken dimensioneel allen
betrouwbaar te zijn.Hiermee wordt echter geen uitspraak gedaan over
de beschrijvende en voorspellende waarde van deze formules.
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J,J SIMULATIE - MODELLEN.

De volgende paragraaf geeft een beknopte beschrijving
rninistische,

stochastische en "compound" simulatie.

van deter-

(Fransz

1974.)

Tevens worden de verschillende modellen vergeleken en de door
ons gebruikte aspekten toegelicht.

3.3.1 STOCHASTISCHE EJ\T DETERMINISTISCHE SIMULATIEMODELLEN.
Bet doel van de hieronder beschreven modellen is het berekenen
van

h~t

verwachte aantal geparasiteerde gastheren.

Het grote verschil tussen een stochastische en deterministische
benadering,

is het verschil in berekening van de gemiddelde waarde.

Bij een stochastische sirnulatie wordt het te simuleren proces,
realistisch nagebootst door voor stochastische variabelen random
getallen te trekken en daarvan het gemiddelde en de variantie te
·bepalen.
Bij een deterministisch model wordt alleen met gemiddelde waarden
gewerkt.
Er wordt dan geen rekening gehouden met een eventuele

vari~~tie.

Het is noodzakelijk om een stochastische benadering te gebruiken
als:
1. het belangrijk. is om de variantie van het model te kennen.
2. er een curvilineair verband bestaat tussen een stochastische
variabele en een toestandsvariabele.

(Fransz

1974).

Tevens kan er binnen een deterministisch.en binnen een stochastisch model onderscheid gemaakt worden tussen de berekening van
de gemiddelde waarde van een enkel proces en van

een populatie.

Verschillende manieren om het gemiddelde te berekenen:

A. STOCHASTISCH 1-'!0DEL VOOR EEN ENKEL PROCES.
Mbv. een random-function.generator wordt een waarde voor V getrokken. Voor elke V wordt het aantal parasiteringen berekend.
Sommatie geeft dan het gemiddeld totaal aantal parasiteringen.
De analytische afleiding van het verwachte aantal parasiteringen
ziet er als volgt uit:

C(.c ·.Y)
V

=1
0

c · VdV .

= parasiteringssnelheid

·'

(standard uniform verdeeld.)

n = aantal malen dat de parasiteringssnelheid berekend wordt.
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=
=

Y

YI

aantal parasiteringen
initiele aantal parasiteringen.

In dit geval,

y

parasiteringen met de
~~

van een enkel proces, wordt het aantal

si~ulatie

berekend,

STOCHASTISCH MODEL VOOR EEN

die voor dat moment

bep~ald

is

POPULAT~E.

Ret verschil tussen dit model en het voorafgaande is, dat hier geen
rekend wordt met een populatie parasiet. De berekening voor een enkel
proces wordt hier voor elke parasiet herhaald. Met deze afzonderlijke
wordt de verwachte gemiddelde parasiterings-

parasiteringssnelhe~den

snelheid voor de hele populatie berekend en met dit gemiddelde het
verwachte

~an±al

parasiteringen.

Stel dat V normaal verdeeld is en het aantal herhalingen n

,

dan geldt de volgende berekening van de verw·achting van de parasiteringssnelheid:
var (v.)
=/v2.
-l
0
l

(3.20)

n

V~~V./n
L -l

-

v.
_l

1

= parasiteringssnelheid volgens een enkel proces.

v =- (normaal verdeeld volgens de centrale
= gemiddelde parasiteringssnelheid.

limietstelling)

De verwachting van -het aantal parasiteringen wordt:

(3.21)
C. DETERHINISTISCH HODEL VOOR EEN ENK:pL .PRQCE_S •.

De parasiteringssnelheid

(v)

is hier steeds gelijk aan de ver-

wachte waarde, die als parameter gegeven ,.,rord t.
Het aantal parasiteringen wordt als volgt berekend:
1

Yi=YI+n. c. (E (y)) 2

D.

(3.22)

DETERHINISTISCH MODEL VOOH. EEN PO,PULATIE.

De verwachte waarde voor de parasiteringssnelheid is de gemiddelde parasiteringssnelheid, die als parameter gegeven wordt.
Het aantal parasiteringen is dan:

-34De laatste 3 modellen berekenen onnauwkeurig de verwachte waarde
.van het aantal parasiteringen.
Dit komt doordat curvilineaire

f'unktie s van stochastisch.e varia-

belen fouten veroorzaken in de simulaties van de deterministische
modellen en modellen voor populaties.
Als er in de modellen met een gemiddelde waarde voor

y

wordt ge-

werkt dan wordt het verwachte aantal parasiteringen steeds overschat.
·( zie figuur)

v~ 1

Bij het gebruik van stochastisch model voor een enkel proces,
meet van elk individu van de populatie de waarde van een bepaalde
gedragskomponent bepaald worden.
In dit geval betekent dat,

dat voor elke waarde V een verwacht

aantal parasiteringen berekend meet worden. Dit kost veel rekentijd.
In een stochastisch model voor een populatie wordt het aantal berekeningen verminderd,

omdat alleen de verschillende V.

-:L

's

be-

paald moenen worden.
Ook dit is echter een dure methode.
Rekenen met een deterministisch model voor een enkel proces is
niet mogelijk,

omdat dan voor elke parasiet de verwachte waarde

van een bepaalde gedragskompene~z ( hier: v) bekend moet zijn •
. Dit is om technische redenen niet haalbaar.
Een deterministisch model voor een populatie is in de meeste ge.
be
vallen de m~!~t werkelijke en goedkoopste methode.
Indien er echter curvilineaire verbanden met stochastische variabelen voorkomen is deze methode onnauwkeurig.

-35In ons model komen een aantal curvilineaire verbanden voor.
De funktionele respons b.v., die belangrijk is voor de koppeling

van het pa-rasietenmodel aan het luizenmodel,

is sigmoid.

Een deterministisch model voor een populatie zou mogelijk onnauwkeurige resultaten kunnen geven.
Ook Fransz had dit probleem bij het maken van een model voor
Hij loste d{t op door een stochastisch proces

~n

m~jteu.

een stochastisch

model te simuleren in 1 run.
Hij noemde dit "compound simulation".

3.3.2 COHPOUND SIMULATION.
Bij de verdeling van de luizen hebben we te maken met een
kansproces: het aantal luizen per halm is een stochastische
variabele. Aangezien de parasiteringssnelheid een kromlijnig
verband vertoont met de luisdichtheid zou een stochastisch
model van de parasitering per halm de beste resultaten geven
(Fransz,

1974). Dit zou echter enorm veel rekentijd

ko~ten

en komt daarom niet in aanmerking. Fransz kampte met hetzelfde
probleem. Hij maakte gebruik van zogenaamde "compound
simulation''

(zie

J. ).

Deze methode heeft de voordelen en de

nadelen van zowel een sto¥hastisch als een deterministisch model
voor een afzonderlijk proces. De nadelen zijn hier echter tot
een acceptabel niveau gereduceerd. Ret komt __ in feite neer
op een herhaalde toepassing van een deterministisch model
voor een hele populatie op klassen van individuen. Daarbij
worden stochastische variabelen met een grate variantie,
die kromlijnige relaties bepalen, ingedeeld in klassen met
verschillende waarden. De initiele frek1ventie van deze klas. sen wordt bepaald door de kansverdeling van de variabele.
Binnen elke klasse wordt gerekend met de gemiddelde waarde
van de variabele in die klasse. Hiermee wordt het nieuwe
gemiddelde na een tijdstap DELT berekend. Aan de hand van
deze waarde vindt dan herverdeling over de

kl~assen

plaats.

Daarbij wordt het nieuwe gemiddelde vergeleken met de klassegrenzen. Valt het erbuiten dan wordt de hele inhoud van de
klasse overgebracht naar een andere klasse. Per klasse wordt
daarna het gewogen gemiddelde berekend, waarna de procedure
opnieuw begint.
Ons verdelingsmodel is gebaseerd op het principe van compound
simulation.

-36-

4. Model van de populatie-ont1-vikkeling van Sitobion avenae
en Aphidius rhopalosiphi op wintertarwe.

4.1. Inleiding
We zijn uitgegaan van het simulatie-model van de populatieontwikkeling van luizen op wintertarwe zoals beschreven door
J.Marinissen (1981 ). De waarden van.de ontwikkelingsduur,
de levensduur, de relatieve mortaliteit in de verschillende
stadia en de relatieve reproduktie zijn overgenomen uit
Pak

(1977).

De met het model van Marinissen gesimuleerde gewas-ontwikkeling
verliep veel trager dan in het veld. De populatie-afnarne van
de luizen aan het eind van het seizoen werd hierdoor niet
gesirn~leerd.

Waarschijnlijk is het gebruikte verband tussen

ontwikkelingssnelheid en temperatuur niet juist. Voor het
-bereiken van het melkrijpe stadium is een temperatuursom
van± 600°D vereist

(Rabbi~ge, mond.med.).

In het model van Marinissen wordt geY~rerkt- _
met een ontwikkelingssnelheid die niet-lineair van de temperatuur afhangt. Wij hebben het groeistadium ingevoerd als
t

1

forcing function". Dat wil zeggen dat de op de monsterdata

in het veld gevonden groeistadia worden ingevoerd als funktie
van de tijd. De gesimuleerde dichtheidsafname van de luizen
valt dan wel op het juiste~moment.
De door Marinissen gebruikte

subroutin~

BOXCAR "van Piet en

Richard" hebben wij· vervangen door de duidelijker,

BOXCAR uit Simulation of ecological processes door De Wit en
Goudriaan (1978). M.Sabelis

(mond.med.) wees erop, dat hierin

een fout gemaakt wordt bij de berekening van de totale inhoud
van de boxcar.

D~ar~ij

wordt name.lijk de inhoud van de pre-

klasse v66r integratie gebruikt. Vooral bij een hoge dichtheidsafhankelijke sterf.te-snelheid wordt het aantalsverloop bierdoor vertekend. Dit wordt verholpen door bij de integratie
van de preklasse met Y(INDEX) te rekenen en pas daarna

TOTAL

= Y(INDEX)

te stellen.

Door op tijdstip 0 na de initialisatie naar RETURN te springen
wordt voorkomen dat dan al geintegreerd wordt. Bovendien wordt
ook TOTALM, de totale sterftesnelheid in de boxcar, berekend.
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Evenals in het oorspronkelijke model \vordt als tijdseenheid
de dag aangehouden, met DELT

=

0.01. Alle dichtheden zijn

uitgedrukt in aantallen per halm.

4.2.

Relatie~diagrammen.
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Fig. 4.1. De int~rak~ie tussen luizen en parasieten.
Er is geen sterf'te \veergegeven, behalve die van
L _ luizen t.g.v.
1 3

parasitering. De ontwikkeling

van luizen en parasieten is sterk vereenvoudigd.
De ontwikkeling van de luizen is beschreven door Marinissen

(1981) en Pak (1977).
Van de parasieten wordt alleen de ontwikkeling van de vrouwtjes
bijgehouden. We gaan er namelijk van uit dat de ontmoetingskans tussen ~~en 6~ niet beperkend is voor de sexratio

(2.2).

Voor A. rhopalosiphi ZlJn voorlopig alleen gegevens beschikbaar bij

18°C. Ef'f'ekten van de temperatuur op de ontwikkelings-

duur, de levensduur, de relatieve mortaliteit, de parasiteringssnelheid en de sexratio konden in het model (nog) niet ingebouwd worden.
De ontwikkeling van ei tot adult wordt beschreven met drie
leef'tijdsklassen en een preklasse. De preklasse korrigeert
het verschil tussen de gemiddelde leef'tijd en het tijdstip
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Fig.

4.2

De ontwik.keling van de vrouwelijke larv-en en
adulten van de parasiet en de parasiteringssnelheid.

·:1
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van doorschuiven bij kontinue instroming. De instromingssnelheid in de preklasse is gelijk aan het aantal vrouwelijke
eitjes dat per tijdseenheid gelegd wordt

(NFET). Na 1/3 van

de gemiddelde ontwikkelingsduur wordt de totale inhoud van
elke klasse doorgeschoven naar de volgende klasse o.i.v.
- .

-

OST.

-

Binnen,\elke klasse neemt het aantal a:f t.g.v. mortaliteit.
Na de derde klasse zijn de dieren volwassen. De adulte ~~ zijn
verdeeld in vier lee:ftijdsklassen. Doorschuiven gebeurt op het-,
zel:fde moment als bij de larven, ook zonder dispersie. De inhoud
van de 3e "larven"-klasse komt dan in de 1eklasse van de adulten.
De relatieve mortaliteit verschilt per lee:ftijdsklasse, z6 dat de
gesimuleerde gemiddelde levensduur overeenkomt met die uit de
experimenten (2.2). Dispersie in levensduur wordt dmv. deze lee:ftijdsafhankelijke mortaliteit gesimuleerd.
De dieren die de 4e klasse verlaten worden als dood beschouwd.
Na deze lee:ftijd dragen ze toch niet meer bij aan de reproduktie.
De adulte ~~ reproduceren zich door eieren te leggen in L
luizenstadia. De relatieve parasiteringssnelheid (RRP) is

1- 3

afhankelijk van de dichtheid van de L _
luizen (LARV) en van
1 3
de leeftijd van de parasiet. De totale parasiteringssnelheid
(RPRT

=

NFET) wordt bepaald door de relatieve parasiterings-

snelheid per parasiet (RRP), de dichtheid van L _
luizen
1 3
(LARV) en de dichtheid van de parasieten (AP).
DELT is klein in verhouding tot de parasiteringssnnlheid.
De luizen die gedurende DELT worden geparasiteerd, worden
steeds van het totale aantal L _
luizen afgetrokken. Hier1 3
door wordt superparasitering in het model verwaarloosd.
De sexratio van de nakomelingen is a:fhankelijk van de leeftijd
van de parasiet. Het is een funktie van OST die verschilt per
lee:ftijdsklasse.
4.3. Beschri,iving van het model.
4.J.1. Temperatuur en groeistadium van het

gewas~

Het DYNAMIC-deel van het programma, dat elke tijdstap doorlopen wordt, begint met de temperatuurberekening die ook
door Joke Marinissen ( 1 981 )

wer~

gebruikt~
"))

Ret temperatuur-·
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verloop wordt

beschr~ven

met een sinusoide, waarbij de rnini-

rnum-ternperatuur optreedt bij zonsopgang en de maximumtemperatuur om 14.00u. De minimum- en rnaximum-temperatuur
per dag wordt ingevoerd d.m.v. een TABLE.
Het groeistadium·van het gewas wordt ingevoerd als een
forcing function (zie 4.1).

ZASCL=AFGEN<ZASCLI,TIHE>
AFGEN ZASCLT=0.,40.,5.,40.~8.,40. 1 11.y47.,15.,.55.,18. 1 59., ....
22. '6 5. t 2 5. '6 7 . ~ 2 9. '6 9. '3 2. '7 3. '3 9. '7 7 .. 1 46. '8 5.
GSTP=AFGEN<GSTPZ,ZASCL)
AFGEN GSTPZ=10.,0.,60.,1.,90.,2 .
4.J.2. De ontwikkeling van ei tot adult van de parasiet.

FLOIJO =NFET
FLOU1 = LAPA0*(2./REST)tVV1
PAR AM CHEC.{ =0. 0
VV1=INSU<LAPAO-CHECK,0.,1.)
VV'2r4/=INSU<LAPA/1,3/-CHECK,0.,1.)
FLOU'2,4'= LAPA'1,3'*DUU*(1 .-RMRL*DELT>*VV/2,4'
RLAPA'1,3'=FLOW'1,3'-FLOIJ'2,4'-RMRL*LAPA'1,3'
PARAM RMRL = . 0017
De instromingssnelheid in de preklasse

(FLOw¢) is gelijk aan

het aantal vrouwelijke eiere~ dat per tijdseenheid wordt
gelegd

(NFET). Vanuit de preklasse is er een kontinue door-

stroming naar de eerste klasse met een relatieve snelheid van
2/REST. Hierdoor wordt het verschil tussen de gemiddelde
leeftijd en het tijdstip van doorschuiven bij kontinue instroming opgeheven (De Wit en Goudriaan,

~978).

Na elke REST wordt de inhoud van klasse 1 t/m 3 , verminderd
met de hoeveelheid die in die tijdstap sterft,

doorgeschoven

naar de volgende klasse. Dit wordt bereikt door middel van
een INSWITCH-funktie:

DUlJ=INSlJ(OST-1. ,0. ,DELX)
OST = INTGRL<IDST,1./REST-DUW)
IDST=-STAP/RE-ST
REST =TLP/3.
PARAM TLP = 15.
Zolang OST<:1. is DUW=O., en daardoor ook FLOW'1,4'=-0.
Als

OST~

1. is DUW gelijk aan DELX en vindt door-s_troming plaats.
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OST wordt

bijgeh~uden

als de integraal van IOST en de ont-

wikkelingssnelheid 1./REST-Dffii. Als OST de waarde 1. bereikt
heeft wordt OST weer teruggezet op 0. IOST heeft de waarde
-STAP/REST, zodat pas op het tijdstip dat de parasieten
geintroduceerd worden OST gelijk is aan 0. en de eigenlijke
ontwikkeling begint. IOST en REST worden berekend in het
INITIAL-deel van het programma, dat per run slechts een keer
wordt doorlopen.
De variabelen VV'1,4' voorkomen d.m.v. een INSW-funktie dat
FL01f'1,4' negatief worden. Als LAPA'1,3' ~CHECK worden VV'2,4'
gelijk aancO en daardoor ook FLOW'2,4'. Het zelfde geldt voor
LAP A¢ en FLOW 1 .
De snelheid waarmee de inhoud van elke leeftijdsklasse verandert (RLAPA'1,3') is gelijk aan het verschil tussen de inen de uitstroomsnelheid, verminderd met de sterftesnelheid.
De inhoud van de klassen wordt dan berekend m.b.v. de integraal:
I

LAPA'1,3'=INTGRL(ILAPA'1 1 3'rRLAPA'1,3')
4.J.J. Adulte vrouwtjes van de parasiet.

API=PUSP*IAP*DELX
STRM1=FLOW4+PUSP*API*DELX
VV" b , 9 " =I NS\J< AP. . 1 , 4 " - CHE C~( , 0 • , 1 • )
STRM"2,5'=AP'1,4'*DUU*(1.-RMRA'1,4'*DELT>*VV'6,9'
RAP'1,4'=STRH'1,4'-STRM'2,5'-RKRA'1,4'*AP'1,4'
PARAM RMRA·'1,4 . . =.01b,.1,.28,.50
De instroming in de eerste klasse
uitstroming uit LAPAJ

(FLOW4).

(STRM1) is gelijk aan de

Op het moment dat PUSP~=

.komen hierbij de parasieten die geintroduceerd worden. Dit
tijdstip moet gelijk zijn aan STAP en wordt bepaald door de
funktie:

PUSP=AFGEN(PUSPT,TIME)
FUNCTION PUSPT=0.0,1.0,0.01 ,0.0,100.,0.0
De variabelen VV'5,9' voorkomen, dat STRM'1,5' negatief worden.
De relatieve mortaliteit verschilt per leeftijdsklasse.
De berekening van RAP'1,4' komt verder overeen met die van
RLAPA'1,J'. De inhoud van de klassen AP'1,4' wordt berekend
als:

AP"1 ,4''=INTGRL(O. ,RAP"1 ,4·')
TAP = SUM1 <AP'1 ,4"}
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4.J.4.

Parasitering.

De relatieve parasiteringssnelheid per parasiet wordt berekend
als funktie van LARV m.b.v.

RRP'1 ,4~=AFGENCRRPD'1,4',TLARV)
AFGEN RRPD1=0;,0. 1 5.,0.2,10.J.25~20.,.35,40.~.625,100.,.475,500.,0.095
AFGEN RRPD2=0.,0.,5.,.186,10.,.233,20. 1 .325,40.~.583,100.,.442~500.~.088
AFGEH RRPD3=0.,0.,5.,.1,10.,.125,20.,.175,40.,.313,100.,.238t500.,.0476
AFGEN RRPD4=0.,0.,5.,.004,10.,.005,20.,.007,40.,.0125,100.,.0095, ..•
500.,.0019
De totale relatieve parasiteringssnelheid per klasse

(RPR'1,4')

is dan gelijk aan RRP'1,4'* AP'1.4'. Gesommeerd leveren deze
de relatieve parasiteringssnelheid van de totale parasietenpopulatie

(RPRT). Dit is de relatieve mortaliteit van de L _
1 3
luizen ten gevolge van para~itering.

RPR'1 ,4'=RRP'1,4'*AP'1,4'
RPRT=SUM1<RPR'1,4')
PRT=RPRT*TLARV
De totale relatieve mortaliteit van de L _ luizen wordt
1 3
daardoor:

RML=<AFGEN<RMLT,TEHP)+PRM01+RPRT).
RMLT is de relatieve rnortaliteit t.g.v. abiotische faktoren
en veroudering.
PRM01

is_de relatieve

rnortal~teit

t.g.v. predatie.

4.J.5. Sexratio.
De sexratio is afhankelijk van de leeftijd van de parasieten.
Per.leeftijdsklasse wordt deze daarom berekend als funktie
van OST.
SR1=INS~CSRA,O.,SRA>

SRA=0.50+0.20*0ST
SR2=INSUCSRB,O.,SRB)
SRB=0.67-6.50*0ST
SR3=INSW<SRC,O.,SRC)
SRC=.24-.20*0ST
PARAM SR4=0.
Het aantal vrouwelijke eitjes dat per klasse per tijdseenheid
wordt gelegd (NFE'1,4') is het produkt van RPR'1,4

1 ,

8~'1,4'
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en

LARV. Het tot.ale aantal vrouwelijke ei tjes gelegd per

tijdseenheid (NFET) is de som van NFE'1,4'. Dit is de instroomsnelheid in de preklasse van de parasietenlarven en -mummies,

FLow¢.

*

NFE ,.. 1 r 4 ,.. ·= RPR... 1 , 4 ,.. SR... 1 , 4 ·'
NFET=SUM1 <NFE,..1 ,4 ... )

* LA RV
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5. Model van de verdeling van luizen en parasieten in het veld.

5.1.- Inleiding.
In het hiervoor beschreven model wordt gerekend met gemiddelde
aantallen per

ha~m

in.het hele veld. Er wordt dus geen rekening

gehouden met eventuele klustering van de luizen en/of de
parasieten. De verdeling van de luizen in het veld kan echter
belangrijke invloed hebben op de parasiteringssnelheid.
Dit is afhankelijk van:
a) de funktionele respons van de parasieten op de gastheerdichtheid. Als er een krornlijnig verband is tussen de parasiter~ngssnelheid

en de

gastheerdichthe~d

is de gemiddelde

parasiteringssnelheid niet gelijk aan de parasiteringssnelheid
bij

d~

gerniddelde gastheerdichtheid. In het geval van een

sigmoide funktionele respons-curve zou de parasiteringssnelheid
-bij lage gerniddelde gastheerdichtheden onderschat worden als
geen rekening gehouden wordt met de klustering van gastheren,
waardoor de relatieve parasiteringssnelheid plaatselijk hoger
is.

Zowel de gegevens van Shirota

{1980) als van Dentener (1979)

duiden op een sigmofde funktionele respons van A .. rhopalosiphi
op de dichtheid vanS. avenae. (fig.

2.3).

b) de aggregatie van de parasieten op plaatsen met hoge gastheerdichtheid. Aggregatie kan o.a. veroorzaakt worden door
aantrekking door geurstoffen van de gastheer,

of doordat de

parasiet langere tijd doorbrengt op plaatsen met hoge gastheerdichtheid (Hassel en Hay,

_1973). In ons model gaan we ervan ui t

dat de verdeling van de parasieten over de halmen evenredig
is aan die van de luizen.
Rabbinge en 1'-lantel ( 1981) vonden bij 200 van 225 veldtellingen
van luizen op wintertarwe in de periode

1974-1979 een negatief

binorniale verdeling van de luizen over de halrnen. In 20 gevallen
voldeed de Poisson-verdeling beter en in 5 gevallen Neyrnan-A.
In het algemeen lijkt de negatief binorniale verdeling dus

~~-

bruikbaar om de verspreiding van de luizen te beschrijven.
We hebben dez~verdeling toegepast in on~ model om het effekt
van de verdeling van de luizen op de parasiteringssnelheid te
simuleren.

-L~s-

5.2. De negatief binomials verdeling.
Deze verdeling wordt bepaald door twee parameters, x en k,
en heeft de volgende eigenschappen:

- ""X

x = L - = k·p
n

6

=
=

s~

=x

q
2..

+

1

p

=

k·p·~1+p)

+ ( x)

2

/k

k·p·q

=x

( 1 +x /k) .·

= k · p · ( 1 +P)

k is bij een gegeven gemiddelde de parameter voor dispersie.
Deze loopt van

00

(indien de verdeling random is) tot 0

(absolute klustering). Als k groter is dan 8 is de verdeling
nauwelijks meer van een Poisson te onderscheiden.
De theoretische kansverdeling p(x) wordt beschreven door:
p (x) = (k+~

-1).

px. ( 1 +p)- (k+x)

(1)

De verdeling kan ook als volgt berekend worden:
P

P

0

=

(1

(2)

+ x/k)-k

(3)

x = P x- 1 ·x·(k+x-1)/x·(x+k)

Enkele methoden om bij een gevonden verdeling de waarde van k
te berekenen en om te tnetsen of deze verdeling overeenkomt
met een negatief binomials staan beschreven in bijlage 1.
In ons model wordt de verdeling van de luizen over de halmen
berekend met formule

(2) en (3). Een probleem daarbij is de

keuze van k. Deze is niet konstant maar neemt in het algemeen
toe met toenemende luisdichtheid gedurende het seizoen.
Rabbinge en Mantel (1981) vonden in de jaren 1973-1981

een

sterke korrelatie tussen de probit van de infektie-graad van
wintertarwe met luizen en de logaritme van het gemiddeld
aan tal lui zen J?Sr halm (.r) 0. 9). Bij een lage infektie-graad

(<

66%) en lage gemiddelde dichtheid (i < 10) kan de k-waarde

van een negatief binomiale verdeling geschat worden uit de
fraktie niet-geinfekteerde halmen, N /N (zie bijlage1). Er
0

is dus een verband tussen k en de gemiddelde luisdichtheid.
Hiervan kan bij simulatie gebruik gemaakt worden.
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fig 5.1 .b: K als funktie VCJ.ll X,bepaald uit .de veldtellingen
van 1 9 7 3- 1 9 8 1 • ( NK)
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-L~7-

Het ons model wilden we in eerste instantie veldgegevens uit
1980 simuleren. De verdeling van de luizen over de halmen
kwam vooral in het begin van het seizoen niet altijd overeen
met een negatief ·binomiva\~d~~5.1). Dit werd mogelijk veroorzaakt door de lage populatie-dichtheid in verhouding tot
het aantal bemonsterde halmen. De gevonden aantallen luizen
per halm verschillen dan zo weinig dat de verdeling random
lijkt. Ret is ook mogelijk, dat de geimmigreerde luizen random
verspreid waren (Southwood,
uitgezet werden,

1966). In velden waar luizen

zou men aan het begin van het seizoen echter

klustering verwachten.
Bij de simulaties werd steeds de neg~tief binomiale verdeling
toegepast. In eerste instantie werd hiervoor het uit de veldgegevens van 1980 berekende verband tussen ken de gemiddelde
luisdichtheid gebruikt (fig 5.1). Deze k-waarde werd berekend
uit de fraktie halmen zonder luizen (N /N). Dit verband
.

0

berust echter op weinig waarnemingen, waarbij vaak niet eens
een negatief binomiale verdeling optrad. Daarom hebben we
later het verband tussen k en de gemiddelde dichtheid uit de
jaren 1974-1979 ingevoerd. Deze k werd berekend volgens de
methode van maximum likelihood met het programma dat J. Veenstra
(1981) daarvoor ontworpen heeft. Hierin wordt ook met de
x2 -toets nagegaan of de gevonden verdeling inderdaad overeen.komt met de berekende negatief binomiale verdeling (fig. 5.1).

5.3

Beschrijving van het verdelingsmodel.

5.3.1

De verdeling van de luizen over de halmen.

In ons model zijn de tarwe-halmen verdeeld in vijf klassen
met een oplopend aantal luizen per halm, nl. o,
26-125,

1-5, 6-25,

126-625. Deze klasse-indeling is logaritmisch gekozen

omdat vooral bij lagere luisdichtheden, zeals die in het
begin van het seizoen voorkomen, gedetailleerde beschrijving
zinvol is. Bij hogere dichtheden zijn de gegevens omtrent de
funktionele respons van de parasieten te beperkt.
De 46 belangrijkste toestandsvariabelen uit het model worden
opg~slagen in een 2-dimensionale matrix,

i

CLAV(i,n). De index

geeft aan om welke variabele het gaat, de index n is het

nummer van de klasse. :CLAV( 1 ,n) wordt gebruikt voor de relatieve frequentie van klasse n. Voor de rest geldt:
CLAV('2,9 1 ,K)

= LARV¢ t/rn LARV7

1

CLAV( 10,15',K)=·LARVW¢ t/m LARVW5

c LA v

I

16 2 1

I

K

=

LAE
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CLAV<35t~{)=LAPA1

CLAV(22,H>=AFtJ
CLAVC23,H)=AFi
CLAV<24,K)=AF2
CLAV(25 , r( ) =A F3
CL AV ( 2 6 ~ 10 =A F-4
CLAVC27,H)=AF5
CLAV ( 28 y ~() =AF 6

CL AV<3 6 , ~() =L APA2

CLAVC37,H)=LAF'A3
CLAVC38,H>=AP1
CLAV <39, ~() =AP2
CLAV(40,r0=AP3
CLAV<-41 ,~O=AP4
CLAV ( -42, rD=TLARV
CLAV<43,K)=TLARVU
CLAVC44,K>=TLARVU
CLAV ( 45, ~() =PAF
CLA V( 4 6 , r{ ) =LAP AT
CLA V( 47 , f{ ) =TAP

CLAV<29~rD=AF7

CLAV (30, tD =AF8
CLAVC31 ,~n=AF9
CL AV( 32 , t{ ) =A F 10
CLAV ( 33, ~{) =NAPH
CLAV( 3-4 ~ ~~ ) =LAP A0

De relatieve frekwentie van de klassen wordt berekend m.b.v.
formule
in een

(2) en (J) uit 5.2. Dit gebeurt met FORTRAN DO-loops
NOSORT~deel

van het programma. Alle opdrachten moeten

hier in rekenvolgorde staan,

omdat dit stuk niet gesorteerd

wordt. Hierdoor is het mogelijk om FORTRAN opdrachten tussen
te voegen.

GEM=ILARV+ILARU+ILARtJ+IAFW+IAF
IF <TIME.GT.O.O) GEM=NAPHT
KK=AFGEN<KKTB,GEM>
FUNCTION l{~(TB=0.06,0.024~0.16,0.043~0 . 23,·0.058,0.?3,.0.14,. •••
1.77,0.238~3.62,0.365,4.94,0.5,10.,.0.5,100.,1.5

NB1=(1.+GEM/KK>.**<-KK)
CLAV(1,1)=NB1
CLAV(33,1)=0.0
CLAV<1,2)=0.0
FAKT=NB1
Op tijdstip 0 wordt als gemiddelde· de som van de initiele
herverdelin~

dichtheden van alle luizenstadia genomen.Bij

vtordt\ het gemiddeld aantal bladlu.izen. op dat moment, gebruikt.
Eerst wordt de relatieve frekwentie van de 1

9

klas~~' CLAV(1 ,1),

berekend met (2). Het gemiddelde .aantal luizen per halrn in
deze klasse,

CLAV(JJ,1), is 0. De hulpvariabele FAKT krijgt

de waarde van de net berekende relatieve frekwentie. Hiermee
wordt de volgende frekwentie-berekening uitgevoerd.

NAH=O.O
J:= 1

105

IF (J.GT.5) GO TO 110
NB2=FAKT*GEH*<KK+J-1~)/(J*CGEH+KK>>

IF CNB2.LT.0.001) GO TO 150
CLAV<1 ,2>=CLAV(1 ,2)+NB2
FMn=NB2
NAP=J*NB2
NAH=NAH+NAP
J=J+1
GC TO 105
110 CONTINUE
CLAV(33,2)=NAH/CLAV<1,2)

-49Voor de relatieve frekwentie van de tweede klasse, met 1-5
luizen per halm, ¥ordt NB2 berekend met J

oplopend van 1 tot

en met 5, en gesommeerd tot CLAV( 1, 2). De som van J
J

van 1 t/m 5, gedeeld door CLAV(1,2),

* NB2

met

levert het gewogen

gemiddelde van het aantal luizen per halm in de tweede klasse,
CLAV(JJ,2). Deze berekeningen worden daarna herhaald voor
de derde klasse met J van 6 t/m 25, voor de vierde klasse met
J

van 26 t/m 125 en voor de vijfde klasse met J van 126 t/rn

625.
Halmen met 625 luizen worden zeker in het begin van het
seizoen in het veld niet gevonden.

Om onnodig rekenen met

extreem kleine waarden te voorkomen wordt de frek1.ventieberekening gestopt als NB kleiner wordt dan 0.001. Dit gebeurt
door middel van de volgende opdracht:

IF (NB3.LT.0.001) GO TO 160
De rest van de frekwentie-berekeningen wordt dan

overg~slagen

en FREKW krijgt de waarde van de index n van de hoogste klasse
met CLAV(1,n)

:>

0.0. De daarop volgende klassen worden bij de

verdere berekeningen buiten beschouwing gelaten.
Als FREKW = 2 geldt dan:

CLAV(1 ,2>=1.-CLAV<1 ,1)
CLAV(33,2)=GEM/CLAV<1,2)
Als FREKW

>2

wordt de kansmassa van de verdeling boven de

laatstberekende NB,

(1.- TCLAV),

opgeteld bij CLAV(1,FREKW).

Ret gemiddelde aantal luizen per halm in deze klasse wordt
dan zo gekozen dat het gemiddelde over alle halmen gelijk
blijft aan GEM. Met een DO-loop wordt v:oor K van 1 t/m FREKW-1
de som van CLAV(JJ, K)

* CLAV ( 1 , K)

berekend als SCLAV, en

hiermee CLAV(3J,FREKW).

300

301

TCLAV=O.
DO 300 H= 1 , FRHOJ
TCLAV=TCLAV+CLAV<1,K)
CONTINUE
CLAVC1,FREKW>=CLAVC1,FREKW>+1.-TCLAV
SCLAV=O.O
DO 301 K=2,FREKW-1
SCLAV=SCLAV+CLAV(33,K)*CLAV<1,K)
CONTINUE
CLAV<33,FREKW>=<GEM-SCLAV>ICLAV<1,FREKW>
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5.3.2. De
Op

init~~le

tijdst~p

lende

v~rdel~ng

over de leeftijdsklassen.

0 worden de initiele dichtheden van de verschil-

lu~zenstadia

per halmenklasse berekend uit de verhouding

tussen het gemiddelde aantal van alle luizen in deze klasse
en GEM. De leeftijds-opbouw wordt over alle halmen gelijk
verondersteld. Het aantal parasieten is dan 0. Deze kunnen
op elk willekeurig tijdstip geintroduceerd worden (zie

5.4.J.).

IF (TIME.GT.O.O) GO TO 201
D0 2 0 0

~{

=2

1

FRn{ W

DEEL=CLAVC33,K)/GEM
GLAV<K>=ILARV*DEEL
GLAU(K)=ILARU*DEEL
GLAW<K>=ILARW*DEEL
CLAVC'23,32',K)=IAF*DEEL/10.
CLAV('34,41',K>=O.O
200 CONTINUE
CLAVT(33)=GEM
GO TO 202
201 CONTINUE

5.3.3

De populatie-ontwikkeling en parasiteringssnelheid.

Met de berekende verdeling van de luizen en de parasieten
(zie 5.J.5) wordt per halmenklasse de ontwikkeling van de
luizen en de parasieten en de

paras~teringssnelhe~d

berekend.

Dit gebeurt in principe op dezelfde marrier als in het hiervoor
beschreven model zonder verdeling (hfdst

4).

In een grate

DO-loop, waarbij het klasse-nummer K loopt van 2 tot en met
FREKW worden de berekeningen voor elke klasse

apar~ uit~e-

•

voerd. De daarbij gebruikte toestandsvariabelen krijgen de
bijbehorende waarden uit de CLAY-matrix. Deze worden eerst
overgebracht naar een andere matrix,

NCLAV(L,K),

een. algebraische loop ontstaat ..

270

no 930 K=2, FRnnJ
DO 270 L=22,41
NCLAV<L,K)=CLAV<L,K)
CONTINUE
AFIJ=NCLAV ( 22, ~()
AF 1=NCLAV ( 23, ~{)
AF2=NCLAV <24, ~0
AF3=NCLA V<25 , ~{ )
AF 4=NCL AV <26 , ~{ ) .
AF5=NCLAV<27,K)
AF 6=NCLAV ( 28, ~()
AF7=NCLAV (29 1 ~{)
AF8=NCLAV(30,K)
AF9=NCLAVC31 ,.{)

AF1 O=NCLAV<32,~0
NAPH=NCLAV (33, ~{)
LAPAO=NCLAV<34,K)
LAPA1=NCLAV<35,K)
LAPA2=NCLAV<36,K)
· LAPA3=NCLAVC37,K)
AP1 =NCLAV(38 ,.0
AP2=NCLAV (39 ,~0
AP3=NCLAV(40,K)
AP4=NCLAV<41,K>

omdat anders
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De met de subroutine BOXCAR berekende aantallen per leeftijdsklasse van de L _ en L luizenstadia w·orden meteen in de
4
1 3
CLAV-matrix gestopt.

**CALCULATION LARVAE 1-3
PARAM C1.=7
PROCEDURE OUTLA,ML=BOXL(TLARV,GLAVCK),LOL,SDL,RML,INLA,C1)
INDEX= 0{ -2) :t:23
TLARV,OUTLA 1 ML=BOXCAR<GLAV(K),LOL,SDLrRML,INLA,C1,INDEX)
N=INDEX-C1
DO 810 I=N,INDEX
M=I-0{-2)t23
CLAV(M,~O=Y<I>

810 CONTINUE

END PRO
Deze waarden worden echter ook onthouden als Y(INDEX). Elke
tijdstap wordt INDEX op 0 gesteld. Telkens als BOXCAR wordt
doorlopen neemt INDEX toe met het aantal leeftijdsklassen + 2.
Per halmenklasse wordt BOXCAR drie keer doorlopen, een keer
met 7 leeftijdsklassen en twee keer met 5 leeftijdsklassen.
INDEX neemt dan dus toe met (7+2) + 2 C5+2)

=

23. Aangezien

er maximaal vier halmenklassen met luizen zijn krijgt INDEX
maximaal de waarde 4 23=92. Daarom zijn er 100 geheugenplaatsen gereserveerd voor Y in de STORAGE-opdracht aan het
begin van het programma (~ie_5.4.6>).
Op het tijdstip dat de parasieten worden geintroduceerd
worden deze evenredig met de luizen over de halmen verdeeld.

API=CLAV(33,Kl/CLAVTC33)*IAP

(zie 5.4 .. 5)

Voor de integratie van de adulte ·luizen en van de parasieten
kan de INTGRL-opdracht niet gebruikt worden. Deze wordt namelijk door de CSMP-compiler na alle andere berekeningen geplaatst •
. Daardoor komt hij buiten de DO-loop en worden verkeerde waarden
gebruikt. Daarom wordt binnen de loop rechthoekig geintegreerd
door de oorspronkelijke hoeveelheid te verhogen met de verandering per tijdstap, d.w.z. met de nieuw berekende snelheid
vermenigvuldigd met DELT.

AF,.1, 1O,.=AF,.1, 1O,..+RAF,.1, 1O,..:t:DELT
LAPAO=LAPAO+CFLOWO-FLOW1)*DELT
LAPA,.1,3,.=LAPA,.1,3'+RLAPA~1,3'*DELT

500 CONTINUE
AP,.1,4'=AP,.1,4'+RAP,.1,4,.*DELT
AFW=AFW+OUTLWtDELT
PAF=SUM1 <AF,.1 ,.10")
NAPH=TLARV+TLARVW+TLARVU+PAF
LAF'AS=SUM1 CLAPA"1 ,3·~)
LAPAT=LAPAS+LAPAO .
1AP=SUM1 <AP"1 ,4")
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Voor het bestuderen van het effekt van de parasieten laten
we de predatie buiteri beschouwing door voor het betreffende
stukje van het programma commentaar-sterretjes te plaatsen
en de predatie-snelheden de waarde 0 te geven. Voor het simuleren van veldsituaties zullen predatoren wel meegerekend
moeten worden. Mogelijk is hun verspreiding ook gekorreleerd
met die van de luizen.
Aan het eind van de DO-loop '\verden de nieuwe waarden van de
toestandsvariabelen in de CLAV-matrix gestopt. De berekeningen
worden daarna zonodig herhaald voor de volgende halmenklasse.
5.3.4: Berekening van de gemiddelden over alle halmen.
In twee genestelde DO-loops wordt voor elke variabele uit
de CL~V-matrix (L=2t/m47) de som van CLAV(1,K)
berekend voor K

=2

* CLAV(L,K)

t/m 5. Dit levert CLAVT(L),

de gemiddelde

waarde over alle halmen van de Lde variabele uit de CLAYmatrix. Als K groter is dan FREKW krijgen CLAV(L,K),: en CLAV(1,K)
de waarde 0.0. Deze klassen zijn leeg.

DO 400 L=2!47

CLAVT(L)=O.O
DO 410 l{=2r5

IF (K.GT.FREKU) CLAV<L,K)=O.O
I F 0{ • GT • FREKW) CLAV ( 1 ,

•n =0 • 0

PR0D=CLAV ( L, •o *CLA'J ( 1, ~n
CLAVT<L>=CLAVTCL)+PROD
410
CONTINUE
400 CONTINUE

5.3.5

Herverdeling van luizen en parasieten oVer de halmen.

Deze herverdeling vindt niet elke DELT plaats. We hebben hier
namelijk te maken met zogenaamde ·stijve vergelijkingen: de
gesimuleerde processen hebben sterk verschillende tijdkonstantes

(Goudriaan.,

1975). In ons geval veranderen de dicht-

heden van luizen en parasieten sneller dan hun relatieve
verdeling over de halmen. In het populatie-model is DELT 0.01.
Als elke DELT herverdeling plaatsvindt kost het draaien van
het programma onnodig veel rekentijd. Goudriaan paste daarom
in een dergelijk geval een omleidingsmethode toe, waarbij
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de snelheden van het langzame proces pas herberekend worden
als de bijbehorende

~oestandsvariabelen

meer dan een bepaalde

waarde veranderd zijn t.o.v. de vorige snelheidsberekening.
Wij kozen voor de herverdeling een vaste tijdstap 1 n1.0.5.
Dit is een arbitraire waarde. We beschikten niet over voldoende gegevens over het verloop van de verspreiding gedurende
het seizoen om de tijdskonstante hiervan te schatten.
De regels:

VERDEL=IMPULS<0.0,0.5)
IF (VERDEL.LT.0.5) GO TO 202

zorgen ervoor dat het stuk programma voor de verdeling van de
luizen en parasieten met tussenpozen van 0.5 dag doorlopen
wordt. In de tussenliggende periode wordt dit deel van het
programma overgeslagen.

GEM krijgt bij herverdeling de waarde van NAPHT, de gemiddelde
luisdichtheid over alle halmen op dat moment. De verdeling
van de luizen over de halmenklassen gebeurt verder op dezelfde
manier als bij de initiele verdeling.
Dit is reeler dan herverdeling aan de hand van de nieuwe
gemiddelde dichtheid per halmenklasse zeals Fransz (1974) dat
doet. De hele inhoud van een klasse wordt dan a1 dan niet
_doorgeschoven naar een andere klasse. Aangezien de luisdichtheid in het begin van het seizoen in het algemeen toeneemt,
zouden de lagere klassen leegstromen, zodat na verloop van
tijd alleen halmen met veel luizen voorkomen. De klasse zonder
luizen zou even groot blijven. In praktijk neemt de infektiegraad echter toe gedurende het seizoen (Rabbinge en Mantel,1981) .
. Bij de verdeling van de luizen over de leeftijdsklassen gaan
we er weer van uit, dat de leeftijds-opbouw in elke halmenklasse hetzelfde is. Per halmenklasse wordt eerst DEEL berekend,
de verhouding tussen het gemiddelde aantal luizen in die klasse
en GEM. Ret gemiddeld aantal luizen per leeftijdsklasse is dan
gelijk aan DEEL

* CLAVT(L).

Voor de L _
en L stadia worden
1 3
4
zo de .nieuwe waarden van Y(INDEX) ui:bc.de_._subroutine BOXCAR
berekend, en voor de adulte vrouwtjes CLAV('22,32',K).
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DO 520

521

523
524
520

~(=2,

FRE!-U.J

DEEL=CLAV(33,K)/GEH
DO 521 L=2,9
Y<<K-2)*23+L)=DEEL*CLAVT<L)
CONTINUE
DO 522 L=10~15
Y<<K-2)*23+1+L)=DEEL*CLAVT(L)
CONTINUE
DO 523 L=16,21
Y<<K-2)*23+2+L)=DEEL*CLAVT<L>
CONTINUE
DO 524 L=22,41
CLAV<L,K)=DEEL*CLAVT<L>
CONTINUE
CONTINUE

De verdeling van de parasieten wordt evenredig verondersteld
met die van de luizen. Dit komt neer op:
(Hassel en May,

=
L.

J_

en P.
l

1973)

P./
P.
l

zijn het gemiddeld aantal luizen resp.
parasieten per halm in klasse i,

L

en

P

zijn het gemiddeld aantal luizen resp. parasieten per halm in het hele veld.

Ook voor L =

34:

t/m 42 geldt dan:

CLAV(L,K)=DEEL;\:.CLAVT(L).

Veldgegevens of experimentele gegevens waaruit deze relatie
afgeleid kan worden ontbreken echter. Uit de resultaten van
de simulatie en van experimenten t.a.v. het vermogen van de
parasieten om luizen op afstand te.ruiken zal moete'n blijken
in hoeverre deze relatie het gedrag van de parasieten voldoende beschrijft.

5. j. 6 De afwerking van het programma.
Aan het begin van het programma wordt aangegeven welke
variabelen hele getallen zijn m.b.v. de opdracht:

FIXED C1,C2,INDEX,I,N,J,K,L,M
Met een STORAGE-opdracht wordt geheugenruimte gereserveerd
voor alle variabelen die in
komen.

e~n

~~n-dimensionate

array voor-

STORAGE Y(100),GLAV(5) 1 GLAU(5) .
J _T 0_~ AGE .. GLA U(5 ) , GAFU<5 ) , GAF(5 ) , GAP ( 5 ) , CLAV T<~ 0 ) , PAP ( 5 ) , GAFI ( 5 )
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Voor de variabelen uit de 2-dimensionale matrices CLAV en
NCLAV wordt geheugenruimte gereserveerd met de opdracht:

DIMENSION CLAV<50,10) 7 NCLAV(20:45!10)

I

De waarden van enkele parameters en de initiele dichtheden
van de luizen en parasieten worden opgegeven in het INITIALdeal van het programma. Dit wordt alleen aan het begin van
elke run een keer doorlopen. Het bevat ook berekeningen die
slechts

een

keer uitgevoerd hoeven worden.

Aan het begin van het DYNAMIC-deel worden de temperatuur en
het groeistadium van het gewas berekend (zie

4.3.1).

Daarna

worden de overige variabelen berekend die niet per halmenklasse verschillen, zoals het ontwikkelingsstadium van de
luizen en parasieten (OST), de immigratie van de luizen en
het tijdstip van introduktie van de parasieten.
Aan het eind van het programma staat de opdracht:

FINISH GEM=1.00000E-06
Hierdoor wordt de simulatie afgebroken als de gemiddelde
luisdichtheid de waarde 10-

6 bereikt, om onnodig rekenwerk

te voorkomen.
De opdracht METHOD RECT geeft aan dat de rechthoekige integratiemethode~gebruikt

moet worden.

De PRINT-opdracht geeft aan, welke variabelen als uitvoer
worden gevraagd.
Het tijdstip waarop de simulatie gestopt moet worden, de
tijdstap voor integratie en de tijdstap waarmee de uitvoer
gevraagd wordt zijn opgegeven in de TIMER-opdracht.

METHOD RECT
PRINT NAPHT,TOAP,AFWT,HALM1~HALM2rHALM3,HALM4~HALH5~NAPH2!NAPH3, •••
NAPH4,NAPH5,CLAVT<42),CLAVT(43),CLAVT<44>rCLAVT(45>,CLAVT<46)
TIMER FINTIH=50.,DELT=.01,PRDEL=1.
END
STOP

_·_-56. 6.
~

RESULTATEN.

6.1 GEBRUIKTE MODELLEN EN VELDGEGEVENS.

De invloed van parasitering door Aphidius rhopalosiphi op het
populatieverloo~

van Sitobion avenae en de betekenis van de ver-

deling van de bladluizen hierbij, wordt onderzocht rnbv. 3 rnodellen.

A: LUIPAR

deterrninistisch model, waarbij een regelmatige ver-

deling van bladluizen en parasieten wordt v.erondersteld
B: PALUST

(H4).

model, waarin de negatief binomials verdeling van

de bladluizen over de halmen wordt geintroduceerd. De parasieten
worden evenredig met de bladluizen over de halmen verdeeld
C: LUSTPA

(H5).

model, waarin de negatief binomials verdeling van de
-

bladluizen over de halmen wordt geintroduceerd. De parasieten
worden gel±jkmatig over de halmen verdeeld.
Voor vergelijking van de resultaten van de simulatie met de
veldsituatie stonden de volgende gegevens tot onze beschikking:

1:

Veld D Entomologie 1980

2:

Entomologie 1981

3:

Schuilenburg 1981

4:

Nagele 1981.

De eerste 3 situaties zijn "loslaa tproeven", waarbij adulte
A. rhopalosiphi uitgezet \.vorden. Situatie 1 ' veld D ento 1 80,

is

het kontrole veldje in een dergelijke proef.
Op dit veld werden geen parasieten losgelaten.
Situatie

4

is onderdeel van een onderzoek naar de verschillen

tussen verschillende beqrijfssystemen.
De gebruikte

_tellingen uit Nagele zijn afkomstig van een biolo-

gisch dynamisch bedrijf.
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gevleugeld L4 -bladluizen,

gevleugelde

bladluizen_on-

L4-bladluizen, adulte

ongevleugelde bladluizen per halm en het gemiddelde totale aantal
bladluizen per halm geteld.
In alle gevallen is op de monsterdata ook het aantal mummies per
halm geteld.
Het percentage mummies is als volgt berekend:

%mummies =

100 x aantal mummies

+ adult

(mummies + L4(al+apt)

(al+apt)

Alleen bij entomologie 1981 en Schuilenburg 1981 is 6-7

m~al

gedurende het seizoen een aantal L4-luizen verzameld.
Deze werden in het laboratorium uitgekweekt om het parasiteringspercentage te bepalen.
De uitgekomen parasieten zijn tevens op soort gedetermineerd.
Helaas is dit met L1-L3

luizen niet gebeurd, zodat het parasite-

ringspercentage van de totale luizenpopulatie onbekend is.
Toch is getracht mbv. deze summiere gegevens de gesimuleerde
ontwikkeling van de parasietenpopulatie te vergelijken met die
in het veld.
Daarbij zijn we uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
1. Alle parasieten in het veld waren A .rhopalosiphi. In \verkelijkheid was dit slechts een klein gedeelte.
(Het grootste gedeelte was A. picipes en Praon v~lucre).
2. LAPA 3 is gelijk aan het aantal mummies per halm
Volgens Pak en Ham duurt de ontwikkeling van ei tot mummie
van A.rhopalosiphi gemiddeld 10 dagen.

(LAPA l

+ 2) en het

mummiestadium 5 dagen (LAPA 3).
Het

%mummies

is dan LAPA 3/(LAPA 3 + L4

+ adult).

3. LAPA 2 komt ongeveer overeen met het aantal nog niet gemummificeerde geparasite~~~e L4.
Dit is een vrij ruwe schattirig, daar over de vertraging van de
ontwikkeling van de bladluizen,

tgv. parasi·tering niets bekend is.

4. De dichtheid van adulte parasieten in het veld werd geschat
als de dichtheid van mummies 5 dagen eerder.
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5.

In het veld worden LAPA 1 en LAPA 2 geschat als:

LAPA 1

a) het aantal geparasiteerde

L4

5

dagen -

1 week later.

b) het aantal mummies 10 - 14 dagen later.
LAPA 2

a) het aantal geparasiteerde

L4

op de monsterdatum.

b) het aantal mummies 5 - 7 dagen later.
~Iha viel de

schatting mbv. het aantal mummies minstend zo hoog uit

als met het aantal geparasiteerde

L4.

\vaarschijnlijk is de ontwikkelingsduur van de andere parasieten-

..

soorten langer en zit een deel van de mummies yeel langer dan 5
dagen op de plant.
Bij de schatting werd zoveel mogelijk het aantal geparasiteerdeL4,
gebruikt en

2

onodig het aantal mummies/2 •

In de andere 2 situaties, veld D ento 1980 en Nagele 1981, is
vergelijking van de parasietenontwikkeling onmogelijk, daar alleen
de mummies geteld zijn en verder geen gegevens over _de

par~sieten

verzameld zijn.
Parasiteringspercentages zijn noodzakelijke gegevens voor het
verkrijgen van inzicht in de populatieontwikkeling van de parasieten.

ENKELE OPMERKINGEN.
-

LAPA 0 t/m 2 ·worden tijdens de simulatie opgeteld bij NAPH,
omdat ook in het veld geen ondersche;i.d gemaakt wordt ·tussen
geparasiteerde en ongeparasiteerde bladluizen.
Mummies· _(L.APA3) zijn duidelijk in het veld te herkennen,
werden niet als luis geteld en dus in de simulatie niet bij
NAPH opgeteld.

-

Er ~rord t

steeds verondersteld da t

SR 1 1_, 4'

= 0.5

, omdat gebleken

is, dat dit vrijwel dezelfde resultaten levert als het in ·H2 beschreven verband tussen OST en SR.
AFW wordt tijdens de simulatie wel berekend , maar is niet in
grafiek uitgezet,

omdat in het model het

cummulati~ve

aantal

gevleugelde adulten bepaald wordt.
In werkelijkheid migreren deze en dat wordt niet gesimuleerd.

-59Zoa1s verwacht 1everen deze mode11en zonder parasieten vrijwe1
deze1fde resu1taten.
De geringe

vers~hi11en

zijn moge1ijk het gevo1g van afrondingen

bij LUSTPA en PALUST.
In dit hoofdstuk worden de simu1atie op 3 verschi11ende manieren
verge1eken met de ve1dsituaties.
Op de eerste p1aats worden simu1aties met LUIPAR verge1eken met de
ve1dsituaties.(§6.J)
Vervo1gens worden de mode11en onder1ing verge1eken voor 1 situatie.
(entomo1ogie 1981)

(§ 6.4.) en a1s 1aatste wordt a11een gekeken

naar het popu1atiever1oop van de parasieten.
De b1ad1uizen worden in de mode11en geintroduceerd als forcingfunction.(§6.5)
Ret effekt van de parasieten (met de gebruikte initie1e aantal1en)
wordt bekeken in § 6.6.

6.2.

INITIALISATIE.

Voor de simu1aties gebruikten we de intie1e aantal1en op de eerste
dag,

dat er geteld werd.

Voor situatie 1 is dit 27 mei (START= 147).
Voor de situaties 2 t/m 4 is 10 juni (START
De gebruikte initiele aantal1en blad1uizen

*VELDTELLINGEN ENT0,1980
*PARAM ILARV=.01
*F'ARAM ILAHU=O .
:+:PARAM ILAFUJ=O .
:+: F' ARAM

I AF=0 •

PAHAM I AFW::: . 02
*F'ARAM ILAPA~1,3/=.0002,.0002,.0002
*PARAM IAP=.0004
*PARASIETEN GEGOKT VAN 1980
:t:

**VELtiTELLINGEN 1981,ENTO
PARAM ILARV=.6
PARAM ILARU=0 . 12
PARAM ILARW=0.002
PARAM IAF=.12
PARA!'\ It'1FI...J=O. 05
PARAM ILAPA~1,3~=0.04,0M04,0.04
PARAM IAF'=0.13

=

161) de eerste te1dag.

en parasieten zijn:

*VELDTELLINGEN SCHUILENBURG 1981
*PARAM ILARV=.82
=t:PARAM ILAF:U=O.
*F'ARAM ILAFUJ:=O.
*F'ARAM IAF= . 02
*PARAM r,;FW=. 13
*PARAM ILAPA~1 3~= " 00 ,7, , oo~ 007
*PARAM IAP=.02
.
~

~'J•

I

**VELDTELLINGEN NAGELE,B.D.-BEDRIJF,1981
*PARAM ILARV=.16
*PARAM ILARU=.0025
*PAR AM ILARI.J=O.
:t:PARAM r,;F=.01
*PARAM IAFW=.005
· *PARAM ILAPA~1,3'=.oooa,o.oooa,.oooa
. *PAR AM I AP=. 0025
..
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Het aantal adulte parasieten is in het veld moeilijk vast te stellen.
Het initiele aantal adulte parasieten hebben we bepaald door te
veronderstellen,

dat de in het veld getelde mummies cp dag 0 van

de simulatie uitkomen.
Ret aantal

mumm~es

op dat moment in het veld is dus voor de simu-

latie gelijk gesteld aan het aantal adulte parasieten.
Voor

ILAPA 1 t/m 3 is dit aantal, gedeeld door 3, gebruikt,

zodat

een leeftijdsverdeling over de vers~illende stadia wordt gesimuleerd.

Voor elke situatie wordt een

bijbehorende zadoksschaal ingevoerd

en voor elk jaar, de minimum en maximum temp€raturen per dag,
gerneten op

1,5 m. hoogte.

**ZASCL VAN 1980rLOSLAATPROEVEN
:t.AFGEN ZASCLT=0.,40.r3.,7.,7.,55.,10.,59.,14.,65., •••
*
17. '67. '21 • '69. '24. '73. '28. ,75. '31 • '77. '36. '83. )' 38. '85.
**GROEISTADIUM PLANT VOLGENS ZADOKSSCHAAL VAN 1981,ENTO
AFGEN ZAS CLT=0 . , 65. , 9 • , 71 . , 15 • , 73 • 1 23. , 7 6 . , 27. , 77 • , 2 9. , 7 8 . , •.•
33. ,so. ,36. ,81. ,40. ,83.
**GR.ST. PLANT VOLGENS DE ZASCL VAN 1981,SCHUILENBURG
*A FGEN ZAS CLT=0 . , 65 • , 7 • , 69 • , 13 • , 7 2 . , 21 . , 75 . , 2 5 • , 7 6 . , 29 • 1 77 . , .•.
*
33.,78.,36.,79.
**GR.ST PLANT VOLGENS ZASCL VAN NAGELE,BD,1981.
*A FGEN ZAS CLT=0 • , 59 . , 6. , 6 9. , 12 • , 7 0 • , 'I 5 • , 7 0 • , 21 • , 71 • , 2 6 • , 75. , •••
*
41.,80.,55.,90.

•

**TEMPERATUURWAARDEN VAN 1980
:t.TABLE MXT<1-50)=24.6,24.2,22.6,15.1 1 14.1,13.2,15.7,18.8,20.7, ••.
*19.6,17.8,15.7,17.2,18.6,19.5,18.6,23.5,27.0;27.2,17.8, .••
:t:19.5,24.1 ,20.0,22.3,23.5,26.9,28.4,20.8,19.8,19.3,18.2,17.7,16.3, ...
*17.1,15.9,17.2,15.8,17.8,17.7,16.7,13.6,16.4,17.7,18.3,18.8,18.4, .•.
*16.1,17.9,20.9,18.0

**TABLE

MNT(l-50)=4.7,5.6,8.0,5.5,0.8,8.7,6.4,5.8 1 6.7,6.8,5.3,3.8, ...
*4 • 0' 5 • 5 y 4 . 2 y 7. 1, 13. 0 '7. 1 '9. 2 '7. 7! 5. 4 '9 • 4 ' 1 4 . 2' 12. 1 ' 10. 8 !- • • •
*i ·6 • 5 , 1 5 • 4 , 12 • 8 1 11 . 5 1 11 . 1 , 10 . 3 , 9 . 2 1 9 . 5·, 9 . 8 , 9 . 3 , 9 . 6 1 10 • 0 , 7 • 9 , 4 . 0 , ...
*7.3,8.6,9.5,11 .2,11.0,12.3,12.2,8.3,10.6,11.2,14.3

*

****TEMPERATUURGEGEVENS VAN 1981,WAGENINGEN,BEGIN 10/6
TABLE MXT<1-50)=20.6,20.5t21.1,24.,25.5,17.4,20.8r18.4, •.•
15.3,21 .3,21.2,18.6,25.3,27.4,27.,21.7,14.,22.,15.5,12.,15.1 ,21 .1, •.•
23.,21.7,24.3,26.2,25.6,27.4,31.3,32.7,27.3,25.8,22.,26., •..
23.3,25.6,21.2,22.4,21.8,23.8,23.9,21.7,24.1,23.5,19.3,17.7,20.7, ••.
24.4,27.0,27.1
.

*
TABLE
MNT(1-50)=5.7,8.8,.4,-1.4,10.1,11 .5,10.7,8.6 1 8.2,6.9,6.1,8.1y ...
8.3,4.1 ,6.7;5.9,11.,11.,11 .6,8.0,7.8,9.6,9.0,9.2,10.2,7.9,8.9,9.8, •..
8.4,17.5,6.5,13.6,7.7,7.0,9.1,11.5,8.9,3.9,3.9,10.,13.1 ,9.6,10.6, •••
8.5,9.3,10.7,6.8,6.6,6.6,5.8
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6.3 VEHGELIJKI'NG VAN DE

4

VELDSITIATIES MET SIMULATI.LS MET LUIPAR.

Met het meest eenvoudige model zijn de 4 veldsituaties gesimuleerd en vergeleken met de veldwaarnemingen.
In grafiek zijn NAPR, LARV , LARVU, LARVW,

PAF, TAP,

en LAPAT

uitgezet.

6.].1.

VELD D,

EW.f0MOLOGIE 1980 fig.

Ret totals aantal bladluizen (NAPR) werd

6.1.
gedurende de hele pe-

riods onderschat. In het begin (EERSTE 10 dagen) wordt het verloop
van de grafiek (6.1.A) sterk bepaald door het aantal L1-~3 b1ad1uizen (6.l.b),

omdat de andere stadia nog niet vertegenwoordigd

zijn.
De toename van het aanta1 L1-LJ bladluizen is echter in het veld
veel grater dan dat er gesimuleerd

wordt. Er zijn geen adults

ongevl.eugelde bladluizen ( 6 .1. e) ingevoerd,

terwij1 het aantal

nakomelingen (LARV) toeneemt.
Gezien deze toename moeten er wel adulte bladluizen aanwezig zijn
geweest.
Ret is mogelijk dat er gevleugelde adulte immigranten zijn geweest,
die na een aantal nakomelingen geprocuceerd te hebben,

zijn ge-

storven.
Dit wordt niet gesimuleerd.
Door deze onderschatting van het aanta1 L1-LJ b1ad1uizen, wordt
het aantal adulte ongevleugelde blad1uizen onderschat.
Doordat het aantal

L1~LJ

blad1uizen pas na dag 7 toeneemt, neemt

TAP ( 6 .'1 • f) de eers te dagen toe en daarna af.
De mortaliteit van de adults parasieten is dan hager dan de reproduktie, Ret aanta1 parasieten1arven (6.1. g) neemt tot ongeveer dag 16 af en daarna toe.
dan
Het aantal L1-LJ· b1adluizen is weer hager,

zodat meer parasitering

Er wordt pas een toename van adulte parasieten gesimuleerd a1s
p1aatsvindt. Er wordt pas een toename van adu1te parasieten gesimuleerd als de eerste larven volwassen zijn (15 dagen na dag 16).
In grafiek blijkt dit uit een minder snelle afname van TAP.
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fig.6.1 .a:Gemiddelde totale aantal bladluizen per halm als
funktie van de tijd.Entomologie 1980.
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de tijd.Entomologie 1980.
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fig.6.1.d:Gemiddelde aantal gevleugelde L4-bladluizen ~ls
funktie van de tijd.Entomologie 1980.
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fig.6.1 .g:Gemiddelde aantal parasietenlarven per halm als
funktie van de tijd.Entomologie 1980.

De overige grafieken, behorende bij deze situatie (6.1.

c t/m e)

zijn moeilijk te bespreken, omdat er weinig gegevens over de veldtellingen zijn.
Ret is dan onmogelijk om veldwaarnemingen en simulatieresultaten
te vergelijken.
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fig.6.2.a:Gemiddelde totale aantal bladluizen per halm als
funktie van de tijd.Entomologie 1981.
100

LARV

10.
8
,,,X"

,•''

,,... "
,.v:"

1.
8

2 '

12

16

20

24

28

32

36

40

t tdvn J

fig.6.2.b:Gemiddelde aantal L1...;-LJ.blad1uizen per halm als
funktie van de tijd.Entomologie 1981.
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fig.6.2.g:Gemiddelde aantal parasietenlarven per halm als
funktie van de tijd.Entomologie 1981.

6.3.2

ENTOMOLOGIE 1981 fig 6.2.

Het totale gemiddelde aantal bladluizen per halm (NAPH, 6.2.a)
wordt goed gesimuleerd met LUIPAR.
Tot dag 14 wordt het gesimuleerde aantal L:t.--L~

(6.2.b.) onder-

schat.
Tussen dag 23 en 31 vinden we in het veld een daling in aantal
Li-:-L3 2 bladluizen, die waarschijnlijk veroorzaakt \vordt door een
afname van het aantal ongevleugelde adulten.

(6.2 •. e).

Deze overschatting van het gesimuleerde aanta1 ongevleugelde
adulten is mogelijk een gevolg van overschatting van het gesimuleerde aantal ongevleugelde

L4

(6.2. c.) en een onqerschatting

van het gesimuleerde aantal gevleugelde L4 bladluizen (6.2. d.)
Bovendien wordt door deze onderschatting van het gesimu1eerde aantal ongevleugelde

~4 (6.2. d.) de bladluispiek later gesirnul~erd

dan in het veld waargenomen.

(6.2. a.)

Na dag 31 wordt het gesimuleerde aantal

~1~~3

weer onderschat.

Dit komt door een overschatting van het gesimu1eerde aanta1 parasieten (6.2. f) en dus een overschatting van het aantal parasiteringen.
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funktie van de tijd.Schuilenburg 1981.
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6.3.3

SCHUILENBURG 1981

fig.

6. 3.

In het ·begin zijn er voornamelijk L1-L3 bladluizen aan1-rezig.
de daling van het gesimuleerde aantal bladluizen (6.3. a) wordt
veroorzaakt door de gesimuleerde daling bij LARV (6.3. b),

tgv. een overschatting van het gesimuleerde aantal parasieten.
(6.J.

f).

Na dag 10 wordt het aantal adulte parasieten onderschat, waardoor het gesimuleerde aantalL1-LJ

bladluizen sneller toeneemt

dan in het veld.

We zien echter al dat het gesimuleerde aantal ongevleugelde adulten (6.3. e) tot dag 2 afneemt. Dat kan mede de oorzaak zijn van
de afname van het gesimuleerde aantal L1-L3bladluizen.
Het gesimu.leerde aantal gevleugelde

L4

(6.3. d) w·ordt overschat,

waardoor de piek bij NAPH (6.3.a) te vroeg gesimuleerd wordt.
Op het eind van het seizoen zijn de aantal parasieten in het veld
lager dan de gesimuleerde aantallen (6.3.f).
- ..

--~~----

He"t valt op, dat in het veld, he:t aantalL1-L3
daalt,

dan tijdens de simulatie,

bladluizen sneller

terwijl het aantal parasiterin-

gen overschat wordt.
Na dag 12 neemt het aantal larven toe tgv. de toename van het
aan tal L1-L3

bladluizen.

De toename van LAPAT op dag 12 leidt tot de toename van TAP op dag

27 (6.J.g)
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fig.6.4.b:Gemiddelde aantal L1-L3 bladluizen per
funktie van de tijd.Nagele 1981.

hal~

als

J

LARVU

,j

.1.

I

I
I

.. 01

:
I

8

I

6

/
I

4 ;

t ( dgn)

,

fig.6.4.c:Gerniddelde aantal ongevleugelde L4-bladlui~en uer
halm als funktie van de t
.Nagele 1981.
·
.1:

10,

lARVW

6

-721

.,/

1.

I

I

8

I
J(

6

2
.1
8

I

.01
8

.

I

I

12

16

20

28

32

36
t ( dgn J

fig.6.4.d:Gemiddelde aantal gevleugelde L4-bladluizen per
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fig.6.4.e:Gemiddelde aantal adulte bladluizen per halm
als funktie van de tijd.Nagele 1981.
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fig.6.4.f:Gemiddelde aantal adulte parasieten per halm
als funktie van de tijd.Nagele 1981.

6.J.4 NAGELE 1981, BIOLOGISCH DYNAMISCH BEDRIJF fig.6.4.
Tussen dag 9 en 14 wordt in het veld een daling van het aantal
bladluizen geteld,

(6.4.a.).

Dit_dal wordt waarschijnlijk veroorzaakt door verstoring van de
bladluizen, waardoor te lage aantallen L1-L3
bladlui~en

en gevleugelde L4

bladluizen (6.4.b)

(6.4. d) geteld worderi.

De simulatie van de aantallen ongevleugelde adulten (6.4.e) benadert de veldwaarnemingen goed. Dit bevestigt het vermoeden dat
.he.t dal ln ·-6. 4. b -~n d door verlstori~g--~eroorzaakt wordt ;·
·
In het veld

~~ordt

·-

-

I

--

de piek later waargenomen, dan gesimuleerd.

Na dag 34 vindt in het veld een snellere afname van het aantal
L1~LJ

bladluizen plaats, dan bij de gesimuleerde aantallen.

Dit komt mogelijk doordat het aantal parasieten bij de simulatie
onderschat wordt (6.4.f).
Ret dal bij LARV en LARVW kan veroorzaakt worden door een toenemend aantal geparasiteerde bladluizen.
Ret lijkt echter onwaarschijnlijk, dat de bladluispopulatie na
dit dal weer even snel hetzelfde nivo bereikt als de gesimuleerde populatie.
Ret gesimuleerde aantal larvale parasieten neemt eerst af en na
dag 17 toe.

(6.4. g. ).Ditdtiidt dus op een verct'ere toename van het)

gesimuleerde aantal parasie~en na dag 32./

-746;4. VERGELIJKING VAN DE MODELLEN ONDERLING.
Voor 1 situatie

(entomo1ogie 1981) zijn simu1aties uitgevoerd

met a1le 3 de modellen.

(LUIPAR,LUSTPA,PALUST1.

In de grafieken 6.4. en 6.5. worden deze modellen onderling vergeleken en gekeken welke de ve1dwaarnemingen het best beschrijft.
6.4.1. BEZETTINGSPERCENTAGE (fig. 6.5.)
In het begin is het gesimuleerde bezettingspercentage van a11e

3 de situaties lager dan de veldwaarnemingen. Er zijn simulaties
1·.

met 2 verscillende verbanden tussen K en

he~

gemiddelde aantal

bladluizen per halm uitgevoerd.
Het verband dat we aangeven met NK, beschrijft de veldtellingen
het best.
Vanaf dag 10 kornen simulatie en veldtelling goed overeen.
De simulaties met LUSTPA en PALUST liggen met OK lager,

dan

met NK.
Bovendien is het verschil tussen het gesimuleerde bezettingspercentage met LUSTPA en PALUST groter bij gebruik van OK, dan
bij gebruik van NK.
6.4.2.

OVERIGE RESULTATEN.

In alle simulaties, die nog volgen wordt alleen gebruik gemaakt
van NK.
Het verschil in gesimuleerde NAPH

tussen de 3 modellen is kl in.

LUIPAR sirnuleert een hoger aantal blad1uizen, dan LUSTP.A en PALUST.
De veldsituatie wordt na dag 15 het best gesimuleerd met PALUST.
Voor NAPH is de overeenkomst tussen de resultaten van de simulatie en de veldwaarnerningen redelijk goed.
6.6. b t/rn g LARV, TOAP, LAPAT, ojo MUHMIES, ojo PARASITERING,
In al deze.grafieken is de

para~itering

Cjb

GE.P.

bij simulatie met PALUST

efficienter dan bij simulatie met LUSTPA en LUIPAR.
I

Dit blijkt uit de grafieken doordat liet aantal Ll t/m L] bladluizen gesimuleerd door PALUST lager is dan bij simulatie met
de andere 2 rnodellen.
TOAP,LAPAT en de percentages liggen hoger bij simulatie met PALUST
dan met de andere 2.
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fig.6.6:ResultateR van de vergelijking van de simulaties met de
3 modellen.
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Ret aantal geparsiteerde L1

t/m LJ is bij PALUST hoger door

de klustering van zowel bladluizen en parasieten, waardoor per
tijdseenheid in dit model meer parasiteringen plaatsvinden.
In het begin liggen resultaten van simulatie met LUIPAR hoger
dan die gesimuleerd met LUSTRA.
Geen van de modellen beschijft de veldsituatie nauwkeurig.
In het algemeen wordt het aantal geparasiteerde bladluizen onderschat en later (na ~ 20 dagen) overschat.
De sterke toename op het eind van het seizoen van de simulatieresultaten wordt in het veld niet gevonden.
Ret verloop van het percentage mummies in het veld is ·niet te
voorspellen uit het verloop van de percentages parasitering en
geparasiteerde ~-.
Het aantal parasieten (TOAP) fig.
ne~rnt

6.6.e en LAPAT fig.

6.6.d,

aanvankelijk te langszaam toe, daarna te snel.

Er gaan in het oegin meer parasieten dood,

dan dat erbij komen.

6.5. BLADLUIZEN ALS FORCING - FUNCTION.
Om na te gaan of de, met de gebruikte modellen gesimuleerde
parasiterings-snelheid overeenkomt met die in het veld, wordt
de bladluisdichtheid ingevoerd als "forcing functionu.
De gesimuleerde populatieontwikkeling yan de parasieten wordt
vergeleken met de veldgegevens.
Zoals al eerder gezegd
entom~logie

is dit alleen mogelijk voor de situatie

1981 en Schuilenburg 1981,

omdat alleen van deze 2

situaties voldoende gegevens zijn.
In model LUIPAR wordt LARV als

funktie van de tijd ingevoerd en

het gedeelte van het programma, dat de populatieontwikkeling
van de bladluizen simuleert overgeslagen.
Bij LUSTRA en PALUST worden zowel NAPHT als LARVT ingevoerd
als funktie van de tijd.
NAPHT bepaalt de verdeling van de luizen over de halmen.
Mbv. LARVT wordt TLARV per halmenklasse berekend.
Het simuleren. \raiL de bezetting.spe-rcentages vindt· plaats met
LUSTPA en PALUST, waarbij de negatieve binomiale verdeling van
de bladluizen ingevoerd wordt met de parameter K.
De simulaties met de verschillende K's wordt in de volgende
paragraaf (§ 6.5.1) beschreven.
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6.5.1.

RESULTATEN BEZETTINGSPERCENTAGE.
n

In § 5.2. werd al beschreven welke 2 K-waarde we gebruikt hebben.
Vaar het gemak zullen we deze OK (= K berekend uit veldtellingen 1980)
en NK (=K berekend uit veldtellingen 1973-1980) naernen.
De simulaties met de verschillende K's zijn met LUSTPA en PALUST
uitgevaerd.

6.1.
NK ligt hager dan Ok (fig 5.1), waardaar het bezettingspercentage
De resultaten staan in

f~g

hager wardt.
Bij entamalagie 1981, liggen de resultaten van de simulatie vaarnamelijk in het begin lager dan in het veld.
Op dag

~7

en 29 zien we bij de veldtellingen een platselinge da-

ling aptreden.
Deze valt samen met een sterke afname van de dichtheid van
bladluizen
neemt.

L _
1 3
terwijl het tataal aantal bladluizen langzamer af-

(:fig 6.9. a en b.)

Na dit dal kamt de bezetting in het veld redelijk avereen met
de resultaten van de simulatie met NK.
Ret bezettingspercentage neemt ap het eind sterk af daardat de
luisdichtheid daalt.
Op de SCHUILENBURG kamt de simulatie met NK en de veldgegevens
in het begin aardig avereen.
'Daarna ligt de simulatie vaartdurend lager dan de veldgegevens,
vaaral als de bladluisdichtheid af gaat nernen.
In het veld neernt het bezettingspercentage veel rninder snel af,
dan in de

sim~latie.

Aangezien NK een betere __ benadering van de

veld\~aar.nemingen

geeft dan OK, wardt vaar de valgende sirnulaties steeds NK gebruikt.
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f'ig.6.7.a:Bezettingspercentag~ als funktie van de tijd,
met de bladlui·zen ingevoerd als forcing-function.
Entomologie 1981.
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fig.6.7.b:Bezetiingspercentage als funktie van de tijd,
met de bladluizen ingevoerd als forcing-function.
Schuilenburg 1981.

6.5.2. DE ONTWIKKELING VAN DE PARASIETEN.

A: ENTOMOLOGIE 1981 (fig: 6.8.)
TOAP is aanvankelijk lager dan de dichtheid adulte vrouwtjesc
in het veld, geschat uit het aantal mummies 5 dagen eerder.
(Deze schatting is waarschijnlijk aan de hoge kant. § 6.1.)
Na 15 dagen stijgt TOAP. gesimuleerd met PALUST,

snel, doordat

de nieuw geparsiteerde bladluizen uitkomen.
De parsiteringssnelheid aan het begin van de simulatie is dus
in het begin al hoger

in de simulatie, dan in het veld.

Aan het eind van het seizoen blijft TOAP bij alle J modellen toenemen (PALUST na 22 dagen,

LUSTPA en LUIPAR rna 32 dagen),

ter-

wijl in het veld het aantal mummies ongeveer gelijk blijft.
De toename is het sterkst bij PALUST en het- minst bij Ll)TPAR_.
Een~elfde

verloop zien we bij LAPAT*

Het gesimuleerde percentage mummies is aanvankelijk relatief laag.
Bij de simulatie met PALUST neemt het na 8 dagen sterk toe
tot bijna 100% na 40 dagen. Na 15 dagen wordt met deze simulatie
de veldwaarnemingen overschat. De resultaten van de simulatie met
LUSTPA en LUIPAR geginnen toe te nemen na 28 dagen. In het veld begint
de toename na clag 32.
Aan het eind van het seizoen is het gesimuleerde percentage mummies
in alle gevallen hoger dan in het veld. Het totale gesimuleerde
pqrasiteringspercentage wordt in het begin in alle gevallen onderschat.
Het percentage gesimulaard met PALUST neemt steeds toe en is na
9 dagen hoger dan in het veld. Na 23 dagen wordt dit grater dan 100%.
Hetzelfde gebeurt met het percentage geparasiteerde L4 als LAPA 2
het totale aantal L4 in het veld overtreft.De parasiteringspercentages,

gesimuleerd met LUSTPA en LUIPAR nemen eerst af, net als

in het veld. Na 15 dagen nemen ze toe, na 23 dagen zijn ze hoger dan
in het veld en na 33 dagen wordt ook de 100% overtroffen. In het veld
neemt het parasiteringspercentage geleidelijk af tot ~ 2% na 29 dagen en daarna toe tot ongeveer 20%.
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-83Bet met LUSTPA gesimuleerde percentage mummies stijgt vanaf

d~g

25 ongeveer net zo snel als in het veld. Het percentage gesimuleerd
met LUIPAR is~gedurende de

40

dagen steeds te laag.

Ook hier zien we

een stijging na 25 dagen, maar deze is geringer dan in het veld.
Bet totale gesimuleerde parasiterings-percentage is in het begin
bij alle 3 de modellen te laag. Na dag 7 neemt het peJ.·centage gesimuleerd met PALUST toe en

na 21 dagen wordt het overschat.Het door

LUSTPA gesimuleerde percentage neemt na 21 dagen toe en wordt hoger
dan in het veld.
De geschatte veldwaarnerningen nemen langzaam af tot ongeveer 5% op
het eind van het seizoen.
De

begin\~aarde

van het gesimuleerde percentage geparasiteerde

L4

is laag.Bet door PALUST gesirnuleerde percentage neemt na dag l3 toe
en is na dag 20 hoger dan in het veld. Het door LUSTPA en PALUST gesirnuleerde percentage is tot dag 13 lager dan de veldwaarnemingen,
van dag 21 tot 25 even hoog en stijgt daarna tot resp. meer dan
lOO% en

4o%.

In het veld daalt het geparasiteerde percentage L4 tot ongeveer
O% op de dag 38.

%
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Re~ultaten van de simulaties met de 3 modellen,waarbij de
bladluizen ingevoerd als forcing-function.~ntomologie 1981.
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:I:cAPAT, gesimuleerd door LUSTPA blijft tot dag 12 ongeveer gelijk,
daarna vindt een geleidelijke toename plaats.
Na 21 LAPAT,

25 dagen is LAPAT te hoog.
gesimuleerd met LUIPAR is de eerste 16 dagen lager dan in

het veld, daarna vindt een vrij plotselinge stijging plaats tot
het veldnivo.
Aan het eind van het seizoen lvordt ook deze simulatie te hoog.

TOAP

fig.6.9.a
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fig.6.9:Resultaten van de simulaties met de 3 modellen,waarbij·de
bladluizen ingevoerd zijn als forcing-function.Schuilen?urg 1981~

Het gesimuleerde percentage mummies is aanvankelijk hoger dan
in het veld waargenomen.
Na

.,.+ 4

dagen wordt dit percentage lager dan in het veld, en

.:..rieemt vervolgens weer toe.
De veldtellingen worden door de simulatie met PALUST na dag 29
overschat.

-876.6. EFFEKT VAN DE PARASIETEN. fig 6.10
Om het effekt van de parasieten tijdens de simulatie op de aantallen bladluizen te bekijken, hebben we voor dezelfde 4 situaties
de aantallen bladluizen gesimuleerd zonder parasitering.
De initiele aantallen parasieten werden daarvoor 0 gesteld.

6.6.1 VELD D, ENTOMOLOGIE 1980 fig.
Het verschil in aantal bladluizen,

6.10 a.

zonder

sieten ligt in de orde van grootte van

paras~eten

o.o

en met para-

1 bladluis/halm.

In deze situatie is het effekt van de parasieten op de bladlu:.sdichtheid verwaarloosbaar klein.
Het gesimuleerde aantal parasieten daalt hier tot

o,

waardoor

dus het geringe effekt op het populatieverloop van de ,....,,adlui 2 en
veroorzaakt wordt.
10.

-

zonder parasieten.
prrasieten.

= met

NAPH

t ( dgn)

fig.6.10 .. a:Hesultaten van simulaties met LUIP1'lR met en zonder
.
parasieten.Entomologie 1980.
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6.6.2 ENTOMOLOGIE 1981 fig.

6.10 b.

In het begin is het effekt van de parasieten op het aante1 b1adluizen verwaarloosbaar klein.
Na dag -22 stijgt het aantal bladluizen, gesirnu1eerd zonder

parasieten~

Dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal parasieten
in de simu1atie, hetgeen in de veldsituatie niet het geval is.
Waarschijnlijk worden de aantal1en parasieten in het veld door
hyper-parasieten gereduceerd.
Omstreeks die tijd kan het percentage hyperparasitering oplopen
tot 80%.(zie ook bladluizen als forcing function.)
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fig.6.10.b:, Resultaten vah.simulaties met LUIPAR met en zonder
parasieten.Entornologie 1981.
6.6.3

SCHUILENBURG 1981

fig.

6.10 c.

Dit is de enige situatie, waarbij gedurende de hele simulatieperiode een duidelijk effekt van de parasieten zichtbaar is.
In het begin 1vordt het aantal parasieten onderschat.
Te verwachten is dat in het veld de parasieten meer effekt
hebben.
De· ontwikkeling van de parasietenpopulatie is echter
waardoor bet effekt mogelijk tach ov~rschat wordt.

te snel,

-89Op het eind neemt het gesimuleerde aantal parasieten sriel toe,
waardoor het effekt grater wordt.
In het veld wordt het aantal parasieten verlaagd door hyperparasitering.
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fig.6.10.c:Resultaten van simulaties met LUIPAR met en'zonder
parasieten.Schuilenburg 1981.

§ 6.6.4 NAGELE 1981

:fig.

6.10

d.

Oak hier zien we een gering effekt van de parasieten op het
aantal bladluizen per halm.

(0.03)

Ret gesimuleerde aantal parasieten is echter veel lager dan
in het veld,

zodat de parasieten in werkelijkheid meer effekt

gehad kunnen hebben.
Ret is in:terressan.t om

d~

parasieten voor deze situatie ·als

forcing-function te introduceren en dan het effekt op het populatieverlo~p

4

van de bladluizen te bekijken.
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DISCUSSIE.

H 7
INLEIDING.

7. 1

In het voorafgaande hoofdstuk zijn de resultaten van de verschillende situaties besproken. De resultaten van de si_mulaties zijn niet
overal in overeenstemming met de veldwaarnemingen.

In dit hoofdstuk

proberen \ve enkele verklaringen voor de gevonden verschillen te geven .,·

7. 2.

DE SIMULATIERESULTATEN,

1'/AARBIJ Z01vEL BLADLUIZEN ALS
PARASIETEN GELIJKHATIG OVER DE HALHEN VERDEELD ZIJN.

In de figuren 6.1. b zien we dat de gesimuleerde aantallen
L1

t/m L3 bladluizen (LARV) lager liggen dan de veldwaarnemin-

gen.
Hiervoor zijn 4 verklaringen mogelijke.
1 • De initi§le hoeveelheid

bladlui 2 en~

die in het

mod~l

ge-

bruikt wordt is verkeerd.
2. De leeftijdsopbouw van deze initiele hoeveelheid is niet
volgens de werkelijkheid.
3. In het veld produceren gevleugelde, aduite immigranten nakomelingen. In het model wordt een dergelijke immigratie
door ons verwaarloosd, door STIN=O te veronderstellen.
4. Het gesimuleerde aantal parasieten wordt overschat.
De invloed van de initiele hoeveelheid en initiele leeftijdsopbou'v- ( 1 en 2 ) van de bladluispopulatie op het verloop van
de simulatie-curve kan mbv. een gevoeligheidsanalyse bepaald
worden.
Uit de grafieken zijn geen konklusies te trekken over de betekenis van deze 2 faktoren.
In het veld is
gelde,

~aargenomen

~at

immigratie optreedt

van gevleu-

adulte bladluizen vanuit grasland naar tarwevelden.

Deze immigratie, die nu in het model verwaarloosd wordt, rnoet
in het bladluismodel ingebou\v-d worden om de invloed op het aantal-

~

verloop te bepalen.
Het gesirnuleerde aantal parasieten wordt in 1 situatie onderschat
(6.2. f),

in 1 situatie overschat (6.3. f) en benadert bij 1 situ-

atie de vel¢waarnemingen.

(6.4. f).

Enige invloed van deze faktor (3) op het aantalsverloop van de
L1

-

L3 bla4luizen in het begin van het seizoen wordt door deze

resultaten niet bevestigd.

{~

-91Het tijdstip, waarop het maximale aantal bladluizen per halm
bereikt wordt en de hoogte van deze piek,

is van belang voor

het bepalen·van het tijdstip, waarop bestrijding moet plaatsvinden.
We zien in de grafieken 6.1. a t/m 6.4.a, dat de pieken in 2
situaties (6.3. a en 6.4. a) te vroeg en in 2 situaties

(6.1

a en

6.2 a) te laat gesimuleerd worden.
Bij 1 situatie

(6.1. a) wordt het gesimuleerde maximale aantal

bladluizen onderschat, in de andere situaties overschat.
Ondanks deze afwijkingen tussen veldwaarnemingen en simulaties
kunnen "\ve zeggen dat het tijdstip waarop de piek gesimuleerd
wordt goed overeenkomt met de veldwaarneming,

omdat:

a. Niet elke dag geteld is in het veld en de piek dus precies
tussen 2 tellingen in kan liggen.
b. De verdubbelingstijd van de bladluispopulatie in de orde van
grootte van dagen ligt.
1 of 2 dagen verschil in tijdstip waarop de piek gesimu-

leerd wordt en de veldwaarneming is dan relatief klein.
We willen hier toch enkele mogelijke verklaringen voor de gevond~n

verschillen geven.

1. Het tijdstip waarop de gesimuleerde piek bereikt wordt,

wordt bepaald door het groeistadium van de plant.
Een mogelijke oorzaak voor de verschillen tussen simulatieresultaten en veldwaarnemingen is een verkeerde koppeling
van bladluispopulatie en het groeistadium van de plant.
I(-

(

GSTP )

(zi e H

4) •

2. Bovendien wordt het percentage vleugelvormigg (verdeling
van LARV over LARVU en LARV1i) verkeerd gesimuleerd.
(6.1

t/m 6.4 c en d.)

Hierdoor wordt het aantal gevleugelde adulten, dat geproduceerd wordt verkeerd gesimuleerd, waardoor de populatie
te lang pf niet lang genoeg doorgroeid.

Op het eind van het seizoen wordt het gesimu1eerde aanta1
b1ad1uizen· per ha1m (NAPH) in a11e geva11en overschat.
Ret gesimuleerde aantal p~rasieten (TAP) wordt cchter in 2
van de 4 situaties oversch~t.

(6.3.

fen 6.4. f).

Dit is niet in overeenstemming met de overschatting van het
aantal bladluizen.
De overschatting van het aantal parasieten aan het eind van het
seizoen wordt waarschijnlijk veroorz.aakt door het verwaarlozen
van hyperparasitisme in het model.
In het veld blijkt nl. dat tot 80% hyperparasitering optreedt.
Dit heeft een aanzienlijke v·ermindering van het aantal parasieten tot gevolg.

§ 7.3.

I~~LOED VAN DE BLADLUIZEN OP RET AANTALSVERLOOP VAN
DE PARASIETEN'POPULATIE.

-Indien \ve de simu1aties van parasieten met gesimu1eerde blad1uisa~ta1len

(fig 6.1

a1s "forcing functiontt

t/m 6.6) en met de blad1uis-aantal1en
(fig 6.7 t/m 6.8) vergelijken dan is het

moge1ijk het effekt van de b1adluispopulatie op de parasietenyopulatie en omgekeerd te bepalen.
Deze verge1ijking kunnen we voor 2 situaties (entomologie 1981)
en _( Schuilenburg 1981) maken.
ENTOMOLOGIE 1981
De resu1taten van de simu1atie met ak de b1adluizen gesimu1eerd
\TAP 6.2. f) neemt langer af dan dan die waar de b1adluizen a1s
fo~cing function zijn ingevoerd.

(TOAP 6.8.a).

Dit komt doordat het gesimu1eerde aantal L1

- LJ blad1uizen

(LARV 6.2.b) ~e eerste 16 dagen onderschat wordt, waardoor rninder geparasiteerd wordt.
De toenamesne.1heid van het gesimuleerde aantal parasieten is
gedurende de rest van de simulatieperiode bij benadering gelijk.
SCHUILENBURG 1981
Verge1ijken we fig 6. 3. f met 6. 9 a dan zien ,,re, dat "raar TAP in
6.3 f

toeneemt, TOAP in 6.9 a afneemt en orngekeerd.

Dit komt door het verloop van het gesimuleerde aanta1 LARV (6.3 b).
Bet da1 de

eerst~

8 dagen zorgt voor een afnarne van TAP(6.3

Daarna stijgt LARV en TAP(6.J. f)stijgt op 12+
(Ontwikkelingsduur-parasieten is 15 dagen).

i5=27 dagen.

f).,.
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We kunnen hieruit konkluderen dat h&t populatieverloop van de
parasieten beinvloed wordt, door het aantal L1

-

L3 bladluizen.

In bovenstaande hebben we simulaties met en zonder gesimuleerd
aantalsverloop van de bladluizen vergeleken.
Vervolgens vergelijken we de 3 modellen, waar bladluizen als
"forcing function" zijn ingevoerd.
De toename van LAPAT (6.6 d,

6.8. b en 6.9. b) geeft een indruk

over het verloop van de parasiteringssnelheid.
Deze is o.a. afhankelijk van
-

de dichtheid van de luizen (L1

-

de dichtheid van de parasieten.

-

L3).

de funktionele respons.
-

de leeftijdsverdeling van de parasieten.

-

de verdeling van de bladluizen en de parasieten over het veld.

De gemiddelde dichtheid van de luizen is in de 3 modellen gelijk,
~venals

de funktionele respons.

Aan het begin van de simulatieperiode is ook de dichtheid en
-leeftijdsopbouw van de adulte parasieten gelijk.
De verschillen tussen de modellen worden uitsluitend veroorzaakt
door de invloed van de verdeling van de bladluizen en parasieten
over de halmen op de parasiteringssnelheid.

(fig 6.6.)

In de grafieken 6.8. d,e en 6.9. d,e zien we het rnerkwaardige
verschijnsel,

dat het

% geparsiteerde

L4 en het totale parasi-

teringspercentage grater dan 100% wordt.
Dit komt doord~t het gesimuleerde aantal parasietenlarven (LAPAT)
sterk overscha t ,,rord t

en dan het to tale aan tal geparasi teerde .en

ongeparasiteerde bladluizen, die als forcing function ingevoerd
werden,

overtreft.

Hetzelfde gebeurt met het

per~entage

geparasiteerde L4 als LAPA 2

het totale aantal L4 in het veld overtreft.
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§ 7.4;· INVLOED VAN DE NEGATIEF RINOMIALE VERDELING OP HET
AANTALSVBRLOOP VAN DE PARASIETEN-POPULATIE~
De negatieven binomials verdeling wordt in de modellen LUSTPA
en PALUST ingevoerd rnbv. de parameter K (H5).
Zeals beschreven hebben we 2 verschillende verbanden tussen
K en de gemiddelde bladluisdichtheid gebruikt.
Het ene verband was gebaseerd op veldtellingen van 1 jaar (OK),
het andere verband gebaseerd op tellingen van 9 jaren (NK).
De verwachting was, dat NK de veldsituatie het best zou beschrijven.
Dit blijkt ook uit de simulatie-resultaten.

(6.5.).

Simulaties met OK zorgen voor een te sterke klustering, waardoor zeker bij PALUST de efficientie van de parasieten overschat wordt.
In

model PALUST is de parasietenverdeling imrners gekoppeld aan

de verdeling van de bladluizen en dient.engevolge negatief binorniaal
verdeeld.

(H5).

Het percentage door bladluizen bezette halmen is dus gelijk aan
het percentage door parasieten bezette- halmen.
M.a.w. alleen op de halrnen waar bladluizen voorkomen zijn para1'

sie ten aan\.fezig.
Op de halrnen
halmen,

~raar

geen bladluizen voorkornen ,

n

lege . 11

·

zijn geen parasieten.

Hierdoor is het gesimuleerde aantal

parasite~ingen

bij gebruik

van PALUST groter dan bij gebruik van LUSTPA e.n LUIPAR.
(zie fig.

6.6 t/m 6.9.)

In figuur 6.6.a en b. ligt LUIPAR eerst
ongeveer 16

h~ger

dan LUSTPA en na

~agen,lager.

In frl..guur 6. 6 c t /rn g,

lig.t LUIPAR eers t

lag~r en na 16 dagen,

hager dan LUSTPA.
Bij sirnulaties met LUSTPA worden de bladluizen negatief binomiaal
verdeeld over het veld, maar de parasieten worden gelijkmatig
verdeeld, net zeals bij LUIPAR.

-95De parasiterings-snelheid die afhankelijk is van de bladluisdichtheid heeft een sigmoid verloop.

(fig 6.6.).

In het gedeelte AB van de grafiek is de toename van de parasiteringssnelheid meer dan evenredig groat bij toenemende dichtheid.
arasiteringssnelheid,
_,_ _ _. sigmoide funktioriele respons,
-evenredige toename

dichtheid
(LARV in LUIPAR)

~=gemiddelde

~

1

=gemiddelde

dichtheid

over bezette halmen.
(LARVT in LUSTPA).
0

dichtheid.
De gemiddelde dichtheid op de bezette halmen, die in LUSTPA
gebruikt wordt ligt in gebied AB van de

gr~fiek.

Toename van de bladluisdichtheid leidt dus tot een meer dan
evenredige toename van de parasiteringssnelheid.
De gemiddelde dichtheid over alle halmen, die in LUIPAR gebruikt wordt ligt in deel oA van de grafiek.
Toename van de dichtheid in dit gebied ·leidt tot een minder dan
evenredige toename van de parasiteringssnelheid.
Ondanks het aantal ttinaktieve" parasieten, die op
zoeken in LUSTPA,

11

lege 11 halmen

is door de sterke toename van het aantal pa-

rasiteringen bij geringe toename van de bladluisdichtheid,de
parasiteringssnelheid en daarmee TOAP,LAPAT,

en de percentage in

dit model hager dan in LUIPAR.
Na dag 20 -

26 liggen de resultaten van simulatie met LUIPAR

hager dan die met LUSTPA.
Dit komt doordat het bezettingspercentage de 100% benadert, waar-

X

door

en ~\ ,

ongeveer gelijk zijn.

Parasiteringssnelheid

In het model LUIPAR komt op

/

/.

alle halmen, dezelfde dichtheid voor, n.l.

X •

In model LUSTPA allemaal verschillende dichtheden.
(a,b 1 c,---) daar de bladluizen negatief binimiaal over
de halmen verdeeld zijn.
0

c.

_b
X.
I(

::Y.

Bladluisdichtheid.
l

a..

-96Ret ·gemiddelde van deze dichtheden is '-.reer gelijk aan x. (~.1)
a+b+c--)
( ~ = aan
t'al halrnen
•
Bij een groeiende bladluispopulatie neemt de parasiteringssnelheid in simulatie met LUIPAR meer toe dan met LUSTPA.
Alle halrnen in LUIPAR liggen immers in gebied

A~,

waar de para-

siteringssnelheid meer dan evenredig toeneernt.
In LUSTPA liggen somrnige dichtheden in OA,- enkele in AB en andere
in AE.
Hierdoor is de totale toenarne van de parasiteringssnelheid bij
groeiende bladluispopulatie minder groot bij LUSTPA dan bij LUIPAR.
Uit het voorafgaande kunnen we de volgende konklusies
1.

trehl~en:

De parasiteringssnelheid gesimuleerd door PALUST wordt steeds
overschat. De sterke aggregatie.van de parasieten is niet velgens de. 1-.rerkeli jkheid. Ri--e_j~i r kin:mep.= we :.k-.onk]_uderen · da t :_-:~-- J;
Ret reukvermogen van de parasieten van weinig belang is bij het
zoeken tussen de planten. De kans om op een plant met hoge bladlui·sdichtheid te komen, verschilt niet (veel) van een met weinig
bladluizen. Op de plant speelt het reukvermogen mogelijk wel een, .

r.o·i ..
De parasiet brengt evenveel tijd door op een plant met hoge als
met lage dichtheid. Zij wordt niet 11 ingevangen 11 in grote kolonies.
De sterke aggregatie zou bovendien kunnen leiden tot:
Interferentie van de parasieten. Dit zou hun effekt verminderen.
Ret is dus mogelijk dat de parasiteringssnelheid
overschat
wordt door het verwaarlozen van interferentie. (May e.a. 1973).
Wij denken echter dat interferentie alleen bij hoge dichtheden
voorkomt, die in het veld nooit bereikt worden.
2. De parasiteringssnelheid wordt ook bij sirnulaties met LUSTPA
en LUIPAR enigzins te_ hoog geschat. Dit wijst erop, dat niet
alleen de gebr.uikte verdeling van de parasieten de oorzaak van
de overschatting is. Andere mogelijke oorzaken zijn:
hyperparatisme
verkeerde initiele parasieten-dichtheid en-leeftijdsverdeling.
overschatting van de levensduur van de parasieten en/of een
onderschatting van de mo~_taliteit en ontwikkelingsduur.
de gebruikte funktionele respons beschrijft de-werkelijkheid
niet goed.
verstoring en dispe.rsie van de bladluizen(TAMAKI e.a.l970).
Door de parasietenaktiviteit laten de bladluizen ·zich van de plant
vallen, waardoor de bladluizen
taliteit optreedt.

verspre~d

worden en een hogere mor-
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§ 7.5 EFFEKT VAN DE PARASIETEN.
In figuur 6.10 zagen we dat de parasieten in de simulatie
geringe remming uitoefenen op het aantalsverloop van de bladluizenpopulatie. Vergelijking met de veldsituatie is echter
moeilijk omdat slechts weinig, onbetrouwbare gegevens omtrent
de populatie-ontwikkeling van de parasieten in het veld beschikbaar zijn.
Ook uit veldexperimenten is echter gebleken dat Aphidius rhopalosiphi
geen goede parasiet is om Sitobion avenae op biologische manier
te bestrijden (mond. med. Rabbinge).

-98-

8

ENKELE AANBEVELINGEN VOOR VEl{DER ONDEHZOEK.

Tijdens het rnaken van de rnode11en an·het bespreken van de resu1taten van de simu1atie,zijn er enke1e tekortkomingen van
de rnode11en en de gebruikte gegevens naar voren gekomen.
In di t

hoofdstuk willen '"'e de voornaarnste beperkingen nader

belichten.
8.1 GEGEVENS EN TELLINGEN VAN DE PARASIET APHIDIUS RHOPALOSIPHI.
Gedurende de 1aatste jaren zijn er een aanta1 gegevens over
A~

r:hopalosiphi verzameld.

De meeste parameters zijn echter bekend voor l

temperatuur,

ter-

'"'ijl juist de temperatuur afhankelijkheid van belang kan zijn
voor juiste simu1atie-resultaten.
De fu.nk.ti.onele respons is op 3. verschillende rnanieren (Dentener,
Ham, 'Shirota) bepaald biJ l

temperatuur (18

c).

Bet is moeilijk

om te beoordelen welke £unktionele reppons de werkelijkheid het
·best bes6hrijft. Ret is dus mogelijk dat
funktionele respons

(Shirota) niet de

~e,

in het model gebruikte,

(meest) geschikte is.

Bov;ncifen· i·s--··c:re··· parasi terings-snelheid. afhank.elijk van de temperatuur.
Bij de bespreking van de resultaten (H6).bleek dat de leeftijdsopbouw van bladluis-en parasietenpopulatie in het veld van belang is voor het vergelijken van v;-eldt•ellingen en simulatieresultaten.
De .leeftijdsverdeling van de bladluispopulatie is voor alle 4
de

situ~ties

bekend.

(In Nagele werd LARVU en PAF blij elkaar opgeteld).
De leeftijdsopbouw van de parasietenpopukatie is slechts voor 2
situaties

(entomologie en Schui~enburg 1981) gedeeltelijk bepaald.

Bet aantal geparasiteerde

L4

en het aantal mummies zijn geteld.

Het aantal geparasiteerde L 1 -

L 3 bladluizen is niet bekend

en er is ook geen schatting gemaakt van het aantal adul.te parasieten.
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Voor het invoeren van goede initiele

~~aarden

en het vergelijken

van veldwaarnomingen met simulatieresultaten zijn de volgende
veldgegevens van belang:
het aantal geparasiteerde L1
het aantal geparasiteerde
het aantal mummies,

L4

- LJ bladluizen.
bladluizen.

"lege" mummies mogen niet meegeteld ,,rarden.

een schatting van het aantal adulte parasieten.

Een tweede tekortkoming van de veldtellingen van de parasieten
is,

dat er weinig onderscheid gemaakt is tussen de verschillende

soorten. De bij de simulaties gebruikte gegevens berusten op totale
aantallen mummies in het veld. 1velk percentage van deze mummies werkelijk A. rhopalosiphi is, is niet bekend. Bovendien is het belangrijb
om het percentage hyperparasitisme te bepalen. Dit is in de meeste
gevallen wel gebeurd, maar hierbij is geen onderscheid

gema~.t

tus-

sen de·verschillende gastheersoorten.

8.2 ENKELE VEREENVOUDIGINGEN VAN HET VERDELINGSMODEL
1) We gingen ervan uit, dat de leeftijdsverdeling van de bladluizen in alle halmenklassen gelijk is. Op elk moment zou dus de
parasiteringssnelheid per klasse berekend kunnen worden met de
gemiddelde dichtheid van de parasieten en van de bladluizen, en
de leeftijdsverdeling van de luizen op dat moment. De verdeling
van de bladluizen over de halmen wordt slechts 2x per dag herberekend. Intussen verandert deze wel, doordat de mortaliteit per
klasse verschilt. Daze verandering is echter mogelijk verwaarloosbaar t.o.v. de veranderingen die plaatsvinden door mobiliteit van
de luizen. Dit betekent, dat de relatieve verdeling van de bladluizen over de klassen gedurende 0.5 dag konstant verondersteld
kan worden, hoewel de gemiddelde· dichtheid verandert.
/"

Het model kan dan stark vereenvoudigd worden:
- Elke halve dag wordt de verdeling van de bladluizen over de
halmen berekend. De relatieve frekwentie (RF1t/m5) en de dichtheid van de bladluizen op dat moment (LD1t/m5) per klasse moeten
onthouden worden.

- 99a - Elke tijdstap wordt de ontwikkeling van de totale bladluizenen parasietenpopulatie berekend met de gemiddelde dichtheden.
Alleen de parasiteringssnelheid wordt per halmenklasse berekend.
Gesommeerd over alle klassen levert deze de mortaliteit van L _
1 3
bladluizen en de reproduktie snelheid van de parasieten.
- De luisdichtheid per klasse (NAPH1t/m5) wordt elke tijdstap
berekend uit de toename van de totale gemiddelde luisdichtheid
(NAPHT) sinds de herverdeling, bv: NAPH(l)=NAPHT/GEMJ£LD(1).
De dichtheid van L _ bladluizen in deze klasse (LARV(1)) is dan:
1 3
NAPH(1)¥LARVT/NAPHT. De parasieten worden weer evenredig met de
luizen verdeeld: AP(1)=TAPJ£LD(1)/GEM. De berekening van de parasiteringssnelheid per klasse blijft hetzelfde als in 5.3.3.
M.b.v. RF1t/m5 kan dan de totale parasiteringssnelheid berekend
worden. Dit betekent een enorme beperking van het gebruik van
rekentijd en geheugenruimte t.o.v. het door ons gebruikte model.
2) De berekening van de verdeling van de bladluizen over de halmen
werd gestopt als NB kleiner wascdan 0.001. Het is dan niet bekend,
hoe groot de niet berekende staart van de kansverdeling is. In de
praktijk bleek deze slechts enkele % te bedragen. Toch lijkt het
beter om hiervoor een vast percentage in te voeren, bv 1 of 5%.
Alle berekende NB's moeten dan gesommeerd worden. Als deze som groter
wordt dan 0.99 of 0.95 wordt dezelfde procedure gevolgd als wanneer
NB kleiner wordt dan 0.001 in ons model.

- 8.3. TEKORTKOMINGEN VAN HET MODEL.
Initialisatie:
LAPA o t/m 2 worden in de modellen bij NAPH opgeteld.
Op dag o van de simulatie worden de initiele aantallen
bij NAPH opgeteld, waardoor NAPH overschat wordt,

ILAPA'0,2'

omdat gepara-

siteerde luizen, als ze nog niet gemummificeerd zijn,_ niet van
ongeparasiteerde luizen te onderscheiden zijn en dus in het veld
rneegeteld worden.
Een tweede tekortkoming van dit model is inherent aan het begrip
model.
Ret simulatiemodel voor parasitering beschrijft slechts een
klein deel van het oecosysteem, waarin de parasieten voorkomen.
Belangrijke fakt6ren als klimaat-en weersinvloeden, andere natuurlijke vijanden etc. worden buiten beschouwing gelaten.

-100Er zijn echter een aantal faktoren, die wij buiten beschouwing
hebben gelaten en die ons inziens van belang zijn voor de voorspellende waarde van het model.
Deze faktoren zijn:
1. Immigratie van gevleugelde bladluizen van grassen, naar
tarwe wordt niet gesimuleerd.
Nakomelingen van immigranten \-.rorden in het model niet meegerekend, waardoor het aantal L1 -

LJ bladluizen onderschat wordt.

Deze verkeerde simulatie van L1 -

LJ bladluizen in het begin

van het seizoen, heeft invloed op het hele verdere populatieverloop.

(CARTER & DIXON 1981).

De immigratie kan geintroduceerd worden mbv. een ''forcing function".

( STIM).

Deze is door ons 0 gesteld, waardoor de immigratie verwaarloosd is.
2. Hyperparasitisme wordt verwaarloosd.
Zoals eerder vermeld (H6) kan het percentage hyperparatisme
oplopen tot SO% (CARTER) op het eind van het seizoen.
Dit wordt niet gesimuleerd,

zodat het gesimuleerde aantal para-

sieten op het eind van de simulatieperiod~ verschat qordt.

3. Predatoren worden verwaarloosd.
Naast parasitering van bladluizen vindt er in het veld ook
predatie van bladluizen plaats.
Er zijn verschillende insektengroepen, die bladluizen produceren.
Naast het model van parasitering, moet er in het bladluizenmodel,

een model voor predatie ingebouwd worden.

De predatoren hebben invloed op de gastherendichtheid en op de
gastheerverdeling, daar ze de bladluizen verstoren.
( TAI-1AKI, HALFHILL & HATHA1vAY 1970) •

4. Er is geen onderscheid gemaakt tussen groene en bruine
Sitobion avenae.
Het parasiteringspercentage van groene bladluizen is in het veld
hager dan dat van bruine (Acr~man,

1981).

Mogelijk hebben bruine bladluizen een betere afweer tegen de

-101parasietenlarven. De larven worden ingekapseld. Het aantal parasietE
nakomelingen bij parasitering van bruine bladluizen is dus lager
bij

parasiteri~g

d~

van de groBnevorm. Aangezien in sommige jaren meer

bruine dan groene s,avenae gevonden wordt, kan dit invloed hebben
op de populatie-ontwikkeling van de parasiet.

8.4 SLOT.
In dit hoofdstuk hebben we een groot aantal tekortkomingen van de
door ons gemaakte modellen besproken. Een model is altijd een benadering en geen beschrijving van de werkelijkheid.
Met de gegevens, die nu beschikbaar zijn, benadert het model LUIPAR
de veldwaarnemingen het best. Door de andere 2 modellen (LUSTPA en
PALUST) wordt het percentage bladluizen, dat geparasiteerd lvordt,
overschat. Hierdoor benadert het gesimuleerde aantal ongeparasiteerc
bladluizen, de veldsituatie minder nauwkeurig, dan bij simulaties
met LUIPAR.Bovendien heeft dit eenvoudige deterministische model
minder rekentijd nodig, dan de 2 andere modellen (LUSTPA en PALUST)
In LUSTPA en PALUST zijn de halmen in dichtheidsklassen ingedeeld (1
en wQrdt het aantal bladluizen elkefdag over deze klassen verdeeld.
Per klasse 1vordt het aantal parasiteringen berekend en wordt ook de
groei van de bladluispopulatie bijgehouden. Dit alles kost veel meeJ
rekentijd en geheugenruimte, dan wanneer alleen met gerniddelde

dich~

heden gerekend wordt, zoals bij LUIPAR.
Aangezien de invoering van de verdeling van de bladluizen geen
positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van de simulatie
en extra geld kost,

lijkt het ons het beste om met model LUIPAR

verdere berekeningen uit te voeren.
1\'e hebben gezocht naar een verklaring voor het verloop van de
bladluispopulatie en de rol, die parasieten daarbij spelen.
Uit de verkregen resultaten is niet gebleken of de parasieten
enig effekt hebben op het aantal bladluizen.
Op de vragen of ze het begin van populatiegroei vertragen of de
reproductiesnelheid van de bladluizen verlagen (H1) kunnen we dus
nog geen antwoora geven.,
Gevoeligheidsanalyses moeten verdere aanwijzingen geven voor
event~ele toepassingsmogelijkheden van deze p~rasiet.

Wegens tijdgebrek en het ontbreken van meer gegevens over de
funktionele respons, zijn wij niet in staat geweest deze gevoeligheidsanalyses uit te voeren.
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Bijlage 1
Berekening van k van een negatief binomiale verdeling.

1966)

(Southwood,
1)

+ ?E. ) = "' ( ·. Ax

N · ln ( 1

k

k

L

+X

)

Ax is de sam van de frekwenties van monsters met meer dan
x individuen. De beste oplossing wordt verkregen met de
methode van maximum likelihood. De beide zijden van de vergelijking kunnen echter oak d.m.v. iteratie aan elkaar gelijk
worden gemaakt. Als beginwaarde kan men dan de k berekend
met een van de onderstaande methodes gebruiken.
-2

2)

X

k =
S

2

-

s

2

=

variantie

X

Deze methode is niet betrouwbaar als de populatie sterk
geklusterd is (k

J)

log

(* )

3), tenzij

x laag

= -k•log (1 +

is (

0.4).

~)

0

N is het totale aantal monsters en N

0

het aantal lege monsters.

Oak deze vergelijking kan iteratief opgelost worden.
Deze methode is vooral geschikt voor populaties met lage x.
Als

x kleiner

is dan 10 moet minstens 1/3 van de monsters

leeg zijn, bij hogere

x meer.

Toetsen of de gevonden verdeling voldoet aan een negatieve
binomiaal met de berekende k.
1) De verwachte frekwentie-verdeling wordt met de

x2 -toets

vergeleken.met de gevonden waarden.
De theoretische verdeling wordt berekend volgens:
p
0

p
X

= (1 + x/k);-k

= Px- 1· x· (k+x-1) /x · (x+k)
(fx - IDx)

2

=L---~x

~x is de bereke~de en fx de gevonden frekwentie van x.
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Het aantal-vrijheidsgraden is drie minder dan het aantal
klassen. Bij een theoretische frekwentie kleiner dan 5
moeten klassen samengevoegd worden.
2) Vergelijking van het verschil tussen de gevonden en de
verwachte variantie

(u)

met de standaard-afwijking

hi ervan ( S. E. (u) ) .

u =

s

2

(i

-2

+

?£
)
k

k wordt berekend volgens methode 2).

S.E.(U)

afgelezen uit figuur 1. Als u kleiner is dan

kan worden

S.E.(U)

voldoet

de negatief binomiale verdeling. Figuur 1 geeft ook aan in
welkgebied de methode bruikbaar is. Dit is in het algemeen
bij lage gemiddelden,

tenzij k groot is.

J) Vergelijking van het verschil tussen het gevonden derde
-2
2
(skewness ) en zijn .waarde berekend met x
en s

moment

van dezelfde telling (T), met de standaard-af\vijking
hiervan

(S.E.(?)).

k wordt berekend volgens methode 1).

S.E.(T)

wordt afgelezen

uit figuur 1 evenals het gebied waar deze methode toepasbaar
is. Als de negatieve binomiaal voldoet is

T

kleiner dan

10

X

7<.

.X
Fig: 1. Testing the fit of the negative binomial distribution- the standard errors of:Tand U ·:
for N= 100. For other values of N multiply the standard error by 10/vN. The line E-E :
represents the contour along which the efficiencies of the methods are equal, the use of the
second moment test is preferable in the area lo the left of the line and of tbe third moment
test in the area to the right (after Evans, 1953).

S.E.(T).

GROEISTADIA VAN GRANEN VOLGENS ZADOKS, CHANG EN
KONZAK

i

Stadia
vo/gens
Zadoks, Chang
en Konzak

Overeenkomstige
stadia
volgens Feekes
-

0
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

----~

---------

------~--

----

-------~

-------------

------------

Kieming
droog zaad
begin van de zwelling

kiemwortel uit het zaad gekomen
pluimschede uit het zaad gekomen
kiemblad bereikt de punt van de pluimschede

'i

I

0

C\l
Q)

OJ]

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

eerste blad uit de pluimschede
eerste blad ontvouwen
2 bladeren ontvouwen
3 bladeren ontvouwen
4 bladeren ontvouwen
5 bladeren ontvouwen
6 bladeren ontvouwen
7 bladeren ontvouwen
8 bladeren ontvouwen
9 of meer bladeren ontvouwen

2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Uitstoeling
aileen een hoofstengel
hoofdstengel en 1 zijstengel
hoofdstengel en 2 zijstengels
hoofdstengel en 3 zijstengels
hoofdstengel en 4 zijstengels
hoofdstengel en 5 zijstengels
hoofdstengel en 6 zijstengels
hoofdstengel en 7 zijstengels
hoofdstengel en 8 zijstengels
hoofdstengel en 9 of meer zijstengels

1
\

2

:;:::?

,D

3
30
31
32
70

8

vlagbladtongetje net zichtbaar

9

4
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Aarzwelling

5
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

In de aar komen

4-5~

6
7 .

69

C'd
r-1

3e knoop voelbaar
4e knoop voelbaar
5e knoop voelbaar
6e knoop voelbaar
vlagblad net zichtbaar

6
60
61
62
63
64
65
66
67

3

Stengelstrekking (schieten)
pseudo-stengeloprichting
1e knoop voelbaar
2e knoop voelbaar

Overeenkomstige
stadia
vo/gens N!ekes

33
34
35
36
37
38
39

zwelling voltooid

Kiemplantontwikkeling

:t-

Stadia
volgens
Zadoks, Chang
en Konzak
--------------------------------

vlagbladschede gestrekt
aarzwelling net zichtbaar
aarzwelling duidelijk zichtbaar

10

vlagbladschede opent zich
eerste naalden zichtbaar (aileen bij gebaarde vormen)

eerste pakje van de aar net zichtbaar

10.1

1I 4 van de aar zichtbaar

10.2

1/2 van de aar zichtbaar

10.3

3/4 van de aar zichtbaar

10.4

aar volledig verschenen

10.5

8/oei
begin van de bloei

10.5.1

bloei halverwege

10.5.2

bloei voltooid

10.5.3

68

71

•·~·

.. '1r'...-.m~~"
~' ~;;:"l'i ~

,·1

N

(J')

Stadia
volgens
ZadoAs, Chang
(HI Kon:zaA

())

c

:~.

·;:::

lO
,....._

_...,..__

7
co
co

(J')

c

71
72
73
74
75

c

Q)

·:. E
Q)

..c

0

..::X:

~
---....
-.:,,

1.()

A-

:-:--

--=->**'

:>s,.

~ \

---..3.1Jll

,.._~.n

lO
«::1"

.f
I
00
0

vroeg· melkrijp
midden melkrijp

77
78
79

laat melkrijp

8
80

Deegrijping

..::X:
..::X:

~....
c

~
Q)

-~

Q)

u

-

r-

(")

Q)
....

())

10.5.4

waterrijp

toename van de hoeveelheid
vaste stoffen, waarneembaar
bij het kapot knij~en van de korrel

11.1

de afdruk van een vingernagel in de
korrel verdwijnt weer

11.2

76

(J')
(")

())

Melkrijping

70

lO

Q)

"0

Overeenkomstige
stadia
volgens FeeAes

. __ aJ

c..c.

82
83

( / )(/)
-

N

(")

BL~

vroeg deegrijp
~

zacht deegrijp

85
86

..-

(")

00
N

..N

::0

0

(")

~;

87

hard deegrijp

de afdruk van een vingernagel blijft
zichtbaar, de aren vergelen

88
89

(J')

9
(")

c

Q)

0

..,

(")

Qj

8

(/)

c
>

co

Q)

..0

N

"0

.9
(i)

Q_

..-

I

N

~
¥I
~

"'o·

r

~-

J

91

0

0

..c

.....
(1J
a..

92

c
co

93

....

94

.....

0:::
::J

E

95
96

0

c

97

Q)

98
99

c

Q)

Ol

~

-- -- - - - - - -

>.
())

(i)
>

0

Afnj"ping

90
korrel hard (moeilijk door midden te knijpen met
duimnagell
korrel hard (niet meer door midden te knijpen met
duimnagel)
overdag komt het zaad los te zitten, gevaar voor
korreluitval
overrijp, stro dood en aan het vergaan
zaad in kiemrust
kiemkrachtig zaad, 50% kieming
zaad niet in kiemrust
secundaire kiemrust
secundaire kiemrust voorbij

11.3
11.4

,"'!1'....
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Entomologie 1980,veld D:
dag
0
3
7
JO

14
17
21
24
28
31
36
38

dat
27-5
30-5
3-6
6-6
1o-6
13-6
17-6
20-6
24-6
27-6
2-7
4-7

sta~tot··

± 'L1 L'!

±

40 0.03 0.02 0.01
47 b.o5 b.o:s o.o3
0. 13 p.o? o.o9
?
59 0407 p._..os 0.95
65 0.10 0~; olt o.os
67 o.6s 0. 1l.J o.ss
69 1.33 0.20 o. 93
73 4.42 b. 91 3.78
75 5.94 0.92 3.30
77 7.32 1.80 5.24
83 6.34 1. 04 4.06
85 6.50 1.525.08
.,

·-~...;.....

... ~--

0
9
.15
23
27
29
33
36
4o

+

10-

19-6
25-6
3-7
7-7
9-7
13-7
16-7
20-7

76
77
78
80
81
83

L;-.~

+

±

~vb.

:L

0:

4
ala
0
0
0
0

o·-

0

4
apt
0
0
0

b.01
b.o5
0.22
o.o8
b.2o
p .14
0

Entomologie 1 981 :
da ·dat

-·L

0
0.01
0
0
o.86
1.38
0.92

Apt

±
f""

0
'--o

o .• 01i
0
0

0.07
0.25
0.34
0.54
1.00
0.62
o.46

.±

1

Ala

p.o2
b.02
0.03
0.02
0.02
0.05
p.09
o.os
0
0.02
0.14
o.o4

±

Hum'
0
0
0
0
0
0

"o.
0.02
0.18
0
o.o4
0.12

±

'BC:~
I

3
3
4
~

10
30
40
58
78
72
70
66

110-

Schuilenburg 1931:
,jjj;

·-dat stE 'totl· + ·LrL3

1 11-6 65 b.

+

L4
ala
0

0.26 0 • 1 Lj.

1 L~ !24-6 72 l3-75 0.69 2. 93

26 6-7

+

apt
0

6p • 3L! 0.82

8 1 '3-6 69 12.01 p.63 1 • 56
22 Q-7

LLj_

+

Apt

+ 'Als' + 'dun.1 '-

-1-

0.02 o.o3 0. 13 o.o_s 0.02 0.02
0. 12 o.os o.o6 0. OLl 0.11-t o.os

0

p.OJ 0.02 0.35 0.02 o. oL~ 0.02 o. 1 Eo.o6
0. L~6 0~ 18 b.70 0 e'J~ 0.71 0.13 0. 11 p.o/j 0.31 () ~'07
o

75 9. 12 1 • 25 7. 1 L~
76 10.7 1 "51 7.21\

.ll~o 0.14

.Oo54 0 • .20 2 .. 1 L~ 0,.52 0.59 o .. '13 0. 1 6 o.o6 0.41 0.11-

30 10-7 77 13 .. 2 3.20 9.93

0,.66 0.37 1 .. 93 0.59 0.51 0 .. 18 0 .. 13 0 .. 07 0. L~ 1 0 .. 15

34 1 L!--7 78 9 .. 36 1 .. 90 7. 09

0,.26 0 .. 17 1 .. 61 0.67 0.21 0. 1 4 0. 1 9 0.09 o.46 0. 1 6

37 17-7 79 L!-. 32 1 .. 123 .. 36

b.170.070.57,0.19S.130.o6 0.100.050.590.15

Nagele 1981:

0 10-6 59 0 .. 17

0 .. 16

·. +
4
apt
0.,013

5 1 5-6 69 J.27

0.20

9 -,

dag '-..:lat sts tot

1 Lj.

·,

L

L4~

t

+

Ala· + 'J::J:um

+

o.oo~

0,.054

o.oo~

0.01~

o.oo~

o.oo~

0 .. 94

0.088

0

0,.022

O.OOj

0,.003

0. 17

o.o96

0.03:3

0 .. 02L1

0 .. 02

0 .. 01

P;. L1-0

2.57

0.368

P.33

0.092

o.o4

0.01

73 5.39

5.35

0 .,62L1-

1J.2o

0. 1 56

o.o6

p.059

76 J3.2

10.6

1 • 22L~

p .. 97

0.306

0. 10

0.28

12 .. 96

1 •76

p . L~6

0. 4LI-

0 .. 39

b.89

(3.33

0.768

1

0 .. 192

0 .. 18

1 • 10

70 J • 3L~

~0
0
<.). 0

120-'7 80 5. 1 2

':k
dag=aantal dagen vanaf de eerste

0

65

waarop geteld wordt.

dat::::datum
sta:=groeistadiurl van de plant
tot=totale gemiddel.ele aanta1c bladluizen per halm.
L1-~=gemiddelde

L 4 apt
Lhal

aan tal

gemid~elde

~per

1-L3 bladluizen

aantal

bnge~l•fig~lde

b.alm.

L4-bladluizen per halm.

ddelde aantal gevleugelde L4-bladluizen

~per

halm ..

Apt=gemiddelde aantal ongevleugelde adulte bladluizen per halm.
Ala=gemiddelde aantal gevleugelde adulte bladluizen per halme
lVIum:::::gemiddelde aantal mumnies per halm.
B%=bezettingspercentage.
+::::: s t

I

o.oos

3'+ n lt-7 78
L~o

+

0

20 po-6 71
23 P-7
28 g_7

LrJL.

ala
0

6 70 1 • 0 5

~LI--6

+

C'-.LJ.'-..!.Q,ICI;,.I,

+

~B/~

LUIPAR.CSN
I

nE

dE

-

X

bijlage

4

**TITE FORECASTING POPULATIONGROWTH CEREAL APHIDS
***TITLE UAGENINGEN TELLINGEN ENTO VANAF 10/6
FIXED C1 ,C2,INDEX,I
STORAGE Y(100)
MEMORY tHNINT
MACRO AF=HININT<IZZ,RAF)
PROCEDURAL
IF <AF.LT.1.E-10)RAF=AMAX1(0.,RAF)
AF=INTGRL(IZZ,RAF)
ENDMAC
INITIAL
PARAM START=161.,TSTART=160.
*PARAM START=147.,TSTART=146.
PARAM LONG=-5.
PAR AM LA.T=52.
PAF~AM STAP=O.
DELX=1./DELT
PARAM ZSCALE=40 .
PARAM STIM1=1.rSTIM2=2.,STlM3=3.~STIM4=4.,STIM5=5.
PARAM IMAF,..1 ,5 . . =0.0
PARAM STAf1 =0 ~·

PARAM ISYR1=0.
PARAM ISYR2=0.
PARAM TAL=1.0
AFI=IAF/10.
**VELDTELLINGEN 1981,ENTO
PARAM ILARV=.6
PARAM ILARU=0.12
PARAM ILARW=0.002
· PARMi I AF= ~ 12
PARAH IAFW=0.05
-·--!=-'A trAM -l LA}' A··f;J · =0. 04,0. o4 ;-o .-04
PARAM IAF'=0.13
*VELDTELLINGEN SCHUILENBURG 1981
*PARAM ILARV=.82
*PARAM ILARU=O.
:+:PARAM ILARlJ=O.
:t.PARAM IAF=.02
*PARAM IAFW=.13
*PARAM ILAPA'1~3'=.007,.007,.007
*PA·R AM I AP=. 02
**VELDTELLINGEN NAGELE,B.D.-BEDRIJF,1981
:t.PARAM ILARV=.16
*PARAM ILARU=.0025
*PARAM I LARt.J=O.
:+:PARAH IAF=.01
*PARAM IAFU=.005
*PARAM ILAPA~1,3'=.000B,0.0008,.0008
*PARAM ILAPA,..1,3,..=0.0,0.0,0.0
*PARAH IAP=.0025
*PARAM IAF'=O.O
*VELDTELLINGEN ENT0,1980
:t-PARAM ILARV=.01
:t:PARAM ILARU=O.
:J:f'ARAM ILARU=O.
:t.PARAM IAF=O.
:t.PARAM IAFU=.02
*PARAM ILAPA/1,3,..=.0002,.0002,.0002
*PARAM IAP=.0004
*PARASIETEN GEGOKT VAN 1980

'

,-.:._:

r.

DYNAMIC·
**CALCULTATION TEMP.
STORAGE MHT(50);HXT<50)
5 PROCEDURE TEKP,RISE=UAVE(START,LONG,LAT,MNT,MXT)
FIXED HH ,"I.KA
D HOUR=AMOD<TIME,1.)*24.
o

I F 0( EEP • NE• 0 ) G0 T0 10

PARAK PI=3.14159,RISE=5.
DLONG=AMOD( (LONG+360. )/15., 1.)
-TG L I-=~ 1 NLl ( L A I ) I L: u~ Ll ( U1 I )
IMA=START-TSTART+.1
IMI=IHA+1.
GOTO 13
10 IF<IMA.EQ .. IMU GOTO 12
HA=(HOUR-2.-SIGNC12.,HOUR-14.))/(10.+RISE)
IF {HA.LE.1.) GOTO 25
IKA=IMI
GOTO 21
12 HA=(14.-HOUR)/(14.-RISE>
IF <HA.GE.O.) GOTO 25
IKI=IHA+i
13 DEC=-23.4tCOS(2.*PitCSTART+lKI+8.~RISE/24.)/365.)

RISE=12.-ACOS<-TGLT*SIND(DEC)/COSD<DEC))*12./PI+DLONG
21 VALAHP=.5*<MXT<IMA)-HNT<IMl))
VALAV=.5*<MXT<IMA)+MNT<IM1))
-GOTO 10
25 TEMP=VALAV+VALAMP*COSCPI*HA)
ENDPRO
**TEMPERATUUR DATA***
**TEMPERATUURWAARDEN VAN 1980
*TABLE HXT<1-50)=24.6,24.2,22.6,15.1,14.1,13.2,15.7,18.8,20.7, •.•
*19.6,17:8,15.7,17.2,18.6,19.5,18.6,23.5,27.0,27.2,17.8, ••.
*19.5,24.1,20.0,22.3,23.5,26.9,28.4,20.8,19.8,19.3,18.2,17.7,16.3, •.•
*17.1,15.9,17.2,15.8,17.8,17.7,16.7,13.6,16.4,17.7,18~3,18.8,18.4~ ...
:+:16.1 ,17.9,20.9,18.0

**TABLE

HHT(1-50)=4.7,5.6,B.O,S.5,0.8,8.7,6.4,5.8,6~7 1 6.8,5.3,3.8,

*4.0,5.5,4.2,7.1,13.0,7.1,9.2~7.7,5.4,9.4,14.2,12.1,10.8,

r--~

•.•

...

*16. 5, 15.4, 12. 8, 11.5, 11 . 1, 1.0. 3, 9. 2, 9. 5, 9. 8, 9. 3, 9. 6, 1 0. 0, 7. 9 1 4.0, ...
*7.3,8.6,9.5,11.2,11.0,12.3,12.2,8.3,10.6,11.2,14.3
.
·-

*

****TEMPERATUURGEGEVENS VAN 1981,WAGENINGEN,BEGIN 10/6
TABLE MXT(1-50)=20.6,20.5,21.1,24.,25.5,17.4,20.8~18.4, ...
15.3,21.3,21.2,18.6,25.3,27.4,27.,21.7,14.,22.,15.5,12.,15.1,21.1, ...
23.,21 .7,24.3,26.2,25.6,27.4,31.3,32.7,27.3,25.8,22.,26., ...
23.3,25.6,21.2,22.4,21 .8,23.8,23.9,21.7,24.1,23.5,19.3,17.7,20.7, •..
24.4,27.0,27.1
.

*

TABLE MNT(1-50)=5.7,8.8,.4,-1.4,10.1,11 .5,10.7 1 8.6,8.2,6.9,6.1,8.1 , .•.
8.3,4.1 ,6.7,5.9,11.,11.,11.6,8.0,7.8,9.6,9.0,9.2,10.2,7.9r8•9 1 9.8, •..
8.4,17.5,6.5,13.6,7.7,7.0,9.1,11.5,8.9,3.9,3.9,10.,13.1,9.6,10.6, ...
8.5,9.3,10.7,6.8,6.6,6.6,5.8
**CALCULATION GROUTH STAGE PLANT
ZASCL=AFGEN(ZASCLT,TIME)
**ZASCL VAN 1980,LOSLAATPROEVEN
*AFGEH ZASCLT=0.,40.,3. 1 7.,7.,55.,10.,59. 1 14.,65., ••.
---- _:_ __ -- - -- --· ---~ -' ~~ ~ , 2_~_. ~ 6 9 • ' 2 4 ;. ' 73 • ' 2 8 • ' 7 5 • ,. 3 , • ' 77 . 1 36 . ~ 83 ; 1 38 . ' 85 .

----

-----

--
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~
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**GROEISTADIUM PLANT VOLGENS ZADOKSSCHAAL VAN 1981 ,ENTO
AFGEN ZASCLT=0.,65.,9.,71.,15.,73.,23.,76.,2?.r?7.t29.,?8., ...
33.,80.,36.,81 .,40.,83.
**GR.ST. PLANT VOLGENS DE ZASCL VAN 1981,SCHUlLENBURG
*A FGEN zAs cLT=0. ' 65. , 7 • '6 9 . , 13 • , 72; , 21 • ' 75. '2 5 • ' 76. , 29 '??. ' ...
*
.
33.,78.,36.,79.
**GR.ST PLANT VOLGENS ZASCL VAN NAGELE~BD,1981
*A FGEN ZAS CLT=0 . , 59. , 6 • , 69 • , 1 2 • , 7 0 • , 1 5 • , ? 0 • , 21 . , 71 • , 2 6 • , 75. , ••.
*
41.,80.,55.,90.
GSTP=AFGENCGSTPZ,ZASCL)
AFGEN GSTPZ=10.,0.,60.,1.,90.,2.
DUtJ=INStJ<OSL-1.,0.,1./DELT)
OSL = INTGRL<IOSL,1./REST-DUW)
IOSL=-STAF'IREST
I

r~£g·r ··~ 1Ll'73;

· ··

PARr'iM TLP :::

1~5.

I MAF =SUMX( PUI M··· 1 ~ 5 ·' , I M~~ F··· 1 , 5 ··· )

PUIM . . 1 ,5 . . =IMPULS<STIM···1 ,5·' ,FINTIIO
GSA F=I NT GRL ( 0 • , 1 • I RTAF- PUAF:f: DEL X )
PUAF=INStJ(GSAF-1. ,0., 1.)

=L 0 AFI 1 0 •

I~ TAF

FACT1 =INSW< 1.43-GSTF',O.S~ 1.0)
FACT2=INStJ( 1.43-GSTP 1 2.0, 1.0)
LOAF=AFGEN<LOAFT,TEMP>*FACT1
AFGEN L0 AFT=- 5 • , 50 . , 0 • , 50 10 • , 7~5 • , 1~5 • l' 82 • ~ 20 • , 5~5 • , 25 • , 45 • , 30 . , ••.
15.8,35.,5.
u ,

**CALCULATION LARVAE 1-3
PARAM C1=7
PROCEDURE OUTLA,ML=BOXL<LARV~ILARV,LOL,SDL,RML,INLA,C1)
INDEX=O.
LARV,OUTLA,ML=BOXCARCILARV,LOL,SDL~RML,INLA,C1,INDEX)

ENDPRO
LOL=AFGEN<LOLl,TEMP)
SDL=AFGEN<SDLT,TEMP>
RHL=CAFGEN<RMLT,TEMP>+PRM01+RPRT)
AFGEN SDL T=-5., 4., 10. ,3.46, 15. ,2.46,20., 1. ,25., 1 .25, 27 .5, 1.42,35., 1.49
AFGEN LOLT=-5.,44.26,10.,11.36,15.,7.64,20.,5.84,25.,5.07,27.5,6.09, •••
35.,6.99
FUNCTION RMLT=-5.,.0005,10.,.0002,15.,.0004,20.,.0002~ .•.
25.,.0006,30.,.05,35.,.05
***CALCULATION tJINGFORMATION
APT=1.-ALA
ALA=T~OVAR<WINGF,GSTP,DENS>

FUNCTION ~INGF ,0.=0. ,o., 1.3,0., 1.4 ,0.1, 1.5,0.4, 1.6,0.9, 1.7 ,0.95,2., 1.
FUNCTION tJINGF, 1.=0. ,0.25, 1.3,0.25, 1.4,0.35, 1.5,0.65, 1.6,0.95,2. ~ 1.
FUNCTION tJINGF, 10.=0. ,0.75, 1.3,0.75, 1.4,0.85, 1.5,0.95,2.1, 1.
FUNCTION UINGF, 100.=0. ,0.9, 1.3,0.9, 1.5,0.95,2., 1. ,2.1, 1.
DENS=DELAY(5.,3.,NAPH)
**CALCULATION LARVAE 4
PARAM C2=5
PROCEDURE OUTLW,OUTLU,MLU,MLU=BOXLWUCLARVU,LARVU,ILAR~~ILARU, .••
LOU,SDU,RMLU,RMLU,INLU,INLtJ,C2)
LARVtJ,OUTLW,MLU=BOXCAR<ILARU,LOU,SDU,RMLW,INLW,C2,INDEX)
LARVU,OUTLU,MLU=BOXCAR<ILARU,LOU,SDU,RMLU,INLU,C2,INDEXt
ENDPRO
LOU=AFGEN<LOUT,TEMP)
SDU=AFGEN<SDUT,TEMP)
RHLU=<AFGEN<RMLT,TEHP>+PRM04)
RHLU=<AFQEN<RMLT,TEMP>+PRM02)
INLIJ=ALA*OUTLA
INLU=APT*OUTLA
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AFGEN

LOUT=-5.,100.,0.~40.,10.,4.09~15.,2.?6~

20.,2.25,25.,2.02,27.5,2.35,35.,4.0
=-~..;
0 • ..;c ' 10 • ' 0 • 46 ' 1~.J • ' 0 • 'iA~,_ , ?Q
() ~~
AFGEN SDUT
.
• '
.....
• ' " •._.

.•.
~~

·..J ' .:.. •.J

()

~o

• ' • • ·-'

~~

~

n

~~

' .:.. ·' • ·-' ! " • 'i ,;;. '
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·..! •.J

• '

o• ~
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**CALCULATION MIGRATED FEMALES ALAAT
AFW=INTGRL(IAFW,OUTLW)
**CALCULATION ADULT FEMALES APTEER
PAF=SUM1 (AF"1, 10')
AF '1 , 1 0"=MIN I NT ( AF I~ RAF ···1 , 10,.)
RAF ,. 1 , 1 0 ,. = ( FAF " 1 , 1 0 " - FAF" 2 , 11 ,. - FM0R,. 1 , 1 0 ~· )

FAF1=0UTLU+IMAF*DELX
FAF"'2, 11"'=F'UAF*< AF"1, 1O":t.DELX-fHOR···1, 10")
FMOR"l, 1 O'=<AFGEN<DMFF"1, 10', TEHP)+PRM03)*AF . . 1, 10":r.F,~CT2
AFMO~i=lNili~L(O.,A~MUK+~A~llJ

AFMOR=SUM1 ( FMOR"1, 1o-·)

I NL A=SUMX( AF ,. i , 10 ,· , RRA,. 1 , 10 ··· )

REP=AFGENCCHREP,GSTP)
RRA/1 ,4"=AFGEN(RRAT/1 ,4~,TEMP>*REP*TAL
RRA"5,7"=AFGEN<RRAT,.5,7',TEMP)*REP
RRA"8,10"=AFGEN<RRAT"8,10/,TEMP>
**DATA FEMALES:t:t.
AFGEN CHREP=O., 1.,. 998, 1.,. 9981,1.61, 1 • 433, 1. 61 , 1. 4331 , •..
1. '1. 666' 1. '1. 667,0., 2. '0.
· AFGEN DMFF1=-5.,0.,10.,0.002,15.,.0184,20., .. 001,25.,.002,30.,.08
AFGEN DMFF2=-5.,0.,10.,.004,15.,.017,20.,.002,25.,.006~30.~.1,35.,.2
AFGEN DHFF3=-5.,0.,10.,.014,15.,.01a,20.,.007!25.,.016,30.,.146
AFGEN DMFF4=-5.,0.,10.,.027,15.,.046,20.,.029~25.r.038,30.,.11
AFGEN DHFF5=- 5 . 1 0 . , 10 • , . 047 , 15 • , . 064 , 20 • , . 058 1 25 . , . 076 ! :3 0 . , • 46
AFGEN DMFF6=-5.,0.,10.,.084,15.,.079,20.,.094,25.,.131,30.,.34
AFGEN DMFF7=-5., 0., 10.,. 103, 15.,. 10,20.,. 161,25., .169, 30., .60,. 35. 1 1.2
AFGEN DHFFB=-5.,0.,10.,.146,15.,.136,20.,.228,25.~.252~30.~.81
AFGEN DHFF9=-5. ,0., 10., .185, 15.,. 156,20., .252,25., .334~30.! .65
AFGEN DMFF10=-5.,0.,10.,.7,15.,.7,20.,.7,25.,.7,30.,.69!35.,1.4
AFGEN RRAT1=-5.,0.,10.,0.,15.,1.5,20.,1 .03,25.,0.25,30.~0.,35.,0.
AFGEN RR AT 2=- 5. , 0 . , 0. , 0. , 10. , 0. 1 , 15. , 2. 2, 20. , 4 .. 63, 25. , 2. 7, 30. ,. 0. , 3 5. , 0.
AFGEN RRAT3=-5.,0.,0.,0.,10.,1.7,15.,2.38,20.,2.88, .•.
25. '2. 45' 30. '0. '35. '0.
AFGEN RRAT 4=- 5. r 0 . , 0 • , 0 . , 10. , 1 • 6 , 15 • , 1 • 78, 2 0• , 2. 0 8 r •••
25.,2.45,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT5=-5.,0.,0.,0.,10.,0.95,15.,0.45,20 •• 0.7, ..•
25.' 1. 35' 30. '0. '35. '0.
AFGEN RRAT6=-5.,0.,0.,0.,10.,0.35,15.,0.05 1 20.,0.1, .•.
25.,0.15,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT7=-5.,0.,0.,0.,10.,0.05,15.,0.01,20.~0.01, ...
25.,0.03,30.,0.,35.,0.
AFGE N RR AT 8=- 5. , 0 .·, 0. , 0 . , 10. , 0. 01 , 15. , 0. , 20. , 0. , 3 0. , 0. , 35. ~ 0.
AFGEN RRAT9=-5.,0.,10.,0.,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT10=-5.,0.,10.,0.,30.,0.,35.,0.
*****CALCULATION PREDATION
**PRM01=SYRLtRPRR1
**PRH02=SYRL*RPRR2
**PRH03=SYRLtRPRR3
**PRH04=SYRL*RPRR4
**RPRR1=INSW<LARV-PRMX,200./PRMX,200./CNOTCLARV)+LARV))
**RPRR2=INSUCLARVU-PRMX,100./PRMX,100./(NOT<LARVU)+LARVU))
**RPRR3=INSUCPAF-PRKX,100./PRHX,100./(NOT<PAF)+PAF))
**RPRR4=INSUCLARVU-PRMX,100./PRMX,100./(NOT<LARVW)+LARVU))
**PARAM PRHX=150.
**PRED=INTGRL(O.,RPRL+RPLU+RPLU+RPAF)
**RPRL=PRM01*LARV
**RLU=PRH02*LARVU
**RAF=PRM03*PAF

I

·lI

**SYRE=INTGRLCO.,RSYREJ
**SYRL=INTGRLCO.,RSYRL)
:t:t:SYRP=INTGRL<O.,RSYRP)
-115**SYRA=INTGRL(O.,RSYRA)
**RSYRE=PUSS*ISYR1*DELX*4.+SEXR*SYRA*RRRS-SYRE*RRDE
**RSYRL=PUSS*ISYR2*DELX+SYREtRRDE-SYRL*RRDL-SYRL*RRML
**RSYRP=S~RL:t.RRDL-SYRP*RRDP

**RSYRA=SYRP*RRDP-SY~A*RRDA

**RRDE=1 ./AFGENCLOSET,TEMP)
**PUSS=IMPULS<STAS,FINTIM>
**RRDL=1 ./AFGENCLOSLT,TEMP)
**RRDP=1./AFGEN<LOSPT,TEMP)
':H: .R f(LI A :: ·1 ~ /

Af Gl:. ·r~ t L 0 ~.A i ~ 1!: MP ) ..

**RRM L=LIMIT ( 0. , 1. r ( 20.- NAPH) I i 0. )
**SEXR=AFGEN<SEXRT~TEMP)
**F: RF: S =A FGEN ( RRR ST, TEMP ) *'- HH T ( 0 • ~ 1 N(1 P1+-1 0 • ) I 1 0 • )
**AFGEN LOSET=0.,10.,10.,8.,15.,5.,20.,4., .•.
**
25.,3.,35.,3.
w ,

(

**A FGEN L 0 SL T=0 • , 60 • , 10 • , 8 0 • , 1 5 • 1 1 5 • , 2 0 • , 1 0 • , 2 5 • ~ 7 • , 3~5 • , 7 •
:+::tAFGEN LOSPT=O. ,50., 10. ,30., 15. ,20. ,20., 12. ,25. ~7. ,30. ,6. ,:35. ,6.
**AFGEN LOSAT=O., 80., 15. ~ 80., 20., 70., 25., 50. r 30., 30., 35., 10.
**AFGEN SEXRT=-5.,0.7,15.~0.7,20.,0.5,25.,0.45,35.,0.45
**A FGEN RRRST=0 • , 0 • , 15 • , ? • 5 , 20 • , 18 • , 25 • , 3 0 • , 3~5 • , :3 0 •
PARAM PRM0/1,4/=0.0
******CALCULATION TOTAL NUMBER OF APHIDS
TOMORT=AFMORT+LAMORT
NApH=LApA1+LI; F' A2+LAp A0+p AF +LA I\ v+ LI~ F: 1..) w+LI~ RI,,J u
NASM=NAPH*NTIL
PARAM NTIL=50000.
PARAM SAFT=O.
**ONTWIKKELING VAN EI TOT ADULT VAN PARASIET
FLOWO =NFET
FLO\J1 = LAPA0*<2./REST)*UV1
LAPAO=INTGRL<O.,FLOWO-FLOW1)
PARAM CHECK =0.0
VV1=INSUtLAPAO-CHECK,0.,1.>
VV'2,4'=INSU<LAPA'1,3'-CHECK,0.,1.)
FLOI.J,.2,4 . . = LAPA . . 1 ,3 . . *DUlJ:t:(1.-RMRL*DELT)t 1-.lV···2,4···
RLAPA . . 1~3,.=FLOU . . 1,3 . . -FLOU,.2,4 . . -RMRL*LAPA/1,3,.
LAF'A'1 ,3'.=INTGRL<ILAPA·'1 ,3 . . ,RLAPA···1 ,3·'·)
LAPAT=LAPAO+LAPA1+LAPA2+LAPA3
PARAM RMRL = .0017
*ONTUIKKELING ADULTE VROUWTJES VAN PARASIET
TAP= SUM1<AP . . 1,4 . . )
API=PUSP:t.IAP*DELX
STRM1=FLO\J4+API
t,JV ... 6,9/=INSW<API'~ ,4 . . -CHEC~{,O., 1.)
AP'.1 ,4'=INTGRL(O. ,RAP''1 ,4·'')

PUSP=AFGEN<PUSPT,TIME)
FUNCTION PUSPT=0.0,1.0,0.01,0.0,100.,0.0
STRM' 2 , 5 ,. =AP,. 1 , .4 ,. :t: DUW:+:( 1 • - RMRA... 1 , 4··· t. DEL T ) *'-.1 V··· 6 ~ 9 ···
RAP . . 1 , 4 ,. =STRM,. 1 , 4 ,. - STRM·' 2 , 5 ,. - RMRA 1 , 4 " :+:A P ,. 1 1 4 ,.
PARAM RMRA . . 1 ,4 . . =.016, .1, .28, .50
I'

*F'ARASITERING
Rf'R·'1 ,4·'=RRP,.1 ;4 . . *AP,.1 ,4···
RPRT=SUM1 (RPR . . 1 ,4,.)
PRT=RPRT*LARV
RRP,.1 ,4~=AFGEN<RRPD~1,4~,LARV>
NP=INTGRL(O.,PRT)
AFGEN RF:F'D1=0. ,0. y5 . r .2, 10. ~ .25,20., .35r40. r .625, 100., .4:.:'5r500., .·0'7'5
AFGEN RRPD2 =0 • , 0 • , 5 • , • 18 6 , 10 • , • 23 3 ,. 2 0 • ,. • 32 5 , 40 • ~ • 58 3 , 100 . r • 4 42 , ~S 00 . , •088
AFGEN RRF'D3=0.,0.,5.,.1 ,10.,.125,20.,.175,40.,.313,100.,.238,500.,.0476
AFGEN RRPD4=0.,0.,5.,.004,10.,.005,20.,.007,40.,.0125,100.,.0095, •••
500 •• 0019

l:
jl

**SEXF:ATIO
NFE,.1,4"=RPR"1 ,4'*SF\''1, 4·':t.LARV
*F'ARAM SR,.1 ,4,.=0.5
SR1=INSU(SRA,O_.,SRA)
SRA=0.50+0.20*0SL
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SR2=INS~(SRB,O.~SRB)

SRB=0.6?-0.50*0SL
SR3=INSW(SRC,O.,SRCI
SRC~ • 2 ~ - . 20:t: 0SL
NFET=SUH1 (NFE'"1 ,4,.)
PERL4=LAPA2/(LARVW+LARVU+LAPA2)
PERLAP=LAPAT/CNAPH+LAPA31
PERLUP=LAPA3/tLARUW+LARVU+PAF+LAPA3)
NOSOF:T
TERMINAL
FINISH GSTP=2.0
LABEL FORECASTING APHID POPULATION IN ~AGENINGEN <25 MAY>
PAGE GROUP=5,NTAB=O,SYMBOL=(L,U,W,A,S)
METHOD RECT
.
PRINT PERL4,PERLAP,PERLUP,NAPH,LARV,LARV~,LARVU,AFU,PAF, .••
TAP,LAPAT,LAPA1,LAPA2,LAPA3,ALA,REP
TIMER FINTIM=40. ,DELT=.01 ,PRDEL=1.
Etm

STOP
C
C

DIT IS DE BOXCAR UIT SIMULATION OF ECOLOGICAL PROCESSES
DOOR C.T.DE WIT EN J.GOUDRIAAN
SUBROUTINE BOXCAR(TOTALl,RT,SD,RM,RIN,N,INDEX,TOTALrOUT,TOTALM>

COMMON
C

INITIALISATION
IF <TIME.GT.O.) GO TO 1

C

DEVELOPMENT STAGE
Y<INDEX+1)=0.5

C
C

PRECLASS
Y<I NDEX+2) =0.
N CLASSES
DO 2 II=1,N
2 Y<II+INDEX+2)=TOTALI/N

INDEX=INDEX+1
PUSH =1.
C
TEST FOR DEVELOPMENT STAGE
IF <Y<INDEX>.LT.1.) PUSH=O.
F
=1.-Ni<SD/RT):+::t2
IF<F.GT.Nt.DELT/RT) GO TO 5
URITE(6,800)
800 FORMAT<' NUMBER OF CLASSES TOO LARGE: F TOO SHALL OR NEGATIUE,.)
CALL EXIT
5 CONTINUE
C
INTEGRATION OF RATE OF DEVELOPMENT
Y(INDEX>=YCINDEX>+N*DELTI<RTt.F)-PUSH
INDEX=INDEX+1
TOTAL=Y<INDEX)
FL =2.*TOTAL*(1.-RM*DELT>*N/CRT:tF)
C
INTEGRATION OF PRECLASS
Y(INDEX>=TOTAL+CRIN-TOTAL*RM-FL)tDELT
TOTALM=TOTAL:t.RM
IF CY(INDEX).GE.O.) GO TO 3
1

FL =FL+YCINDEX)/DELT
Y( 1 ND~X.~~!~ ___________ -----.,...-

--------------·
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=PUSH t. ( 1 • I DEL T- RM) :t: F
DO 4 II=1,N
INDEX=INDEX+1
OUT =Y(INDEX)*PUSH
TOTAL=TOTAL+YCINDEX)
FLN
=FL-YCINDEX>*RM-OUT
TOTALM=TOTALM + Y<INDEX>*RM
IF CABS(FLN>.LT.1.E-3~5) GO TO 4

3 PUSH

YCINDEX>=Y<INDEX>+FLNtDELT
=OUT
RETURN
END
END JOB
4

. Fl

1-1ode 1

P ALUST

**TIT~E FORECASTING POPULATIONGROUTH CEREAL APHIDS
***TITLE UAGENINGEN
FIXED C1,C2,INDEX,I,N,J,K,L,H
STORAGE Y(100>,GLAV(5),GLAU(5)
STORAGE GLAU(5),GAFU<5>,GAF<5>,GAPC5>,CLAVT(50),PAPC5),GAFIC5)
I
DIMENSION CLAV(50,10), NCLAVC20:4S,10)

~

bjjlage

5

;·

INITIAL
*PARAH START=147.,TSTART=146.
PARAH START=161.,TSTART=160.
PARAH LONG=-5.
PARAH LAT=52.
DELX=1./DELT
PARAM ZSCALE=40.
**INITIELE UAARDEN ENT01981
PARAH ILARV=.6
PARAH ILARU=.12
PARAH ILARU=.002
PARAH IAF=.12
PARAti IAFU=.OS
PARAH ILAPA"'1,3"=.04,.04,.04
PARAH IAP=.13
**ANDERE IN.WAARDEN
*PARAH ILARV=.16
*PARAH ILARU=O.,ILARU=O.
*PARAt1 IAF=0.06
*PARAH IAP=.001
:t:PARAM IAP=O.O
*PARAH ILAPA,.1,3"'=0.,0.,0.
PARAH STIH1=1.,STIM2=2.,STIH3=3.,STIH4=4.,STIM5=5.
PARAH IHAF"'1 ,5"=0.0
· PAR AH STAS =·o •
PARAH ISYR1=0.
PARAH ISYR2=0.
PARAH TAL=1.0
PARA~ STAP=O.O
NAPHT=ILARVtiLARU+ILARW+IAF+ILAPA1+ILAPA2
DYNAHIC
**CALCULATION TEMP.
STORAGE HNT<50>,HXT(50)
PROCEDURE TEHP,RISE=~AVE(START,LONG,LAT,HNT,HXT)
FIXED .IHI, IHA
HOUR=AHOD<TIHE,1.)*24.
IF <KEEP.NE.O) GOTO 10
PARAH PI=3.14159,RISE=5.
DLONG=AHOD ( ( LONG+360 •.)/15., 1.)
TGLT=SIND(LAT)/COSD<LAT)
IHA=START-TSTART+.1
IHI=IHA+1.
GOTO 13
10 IF<IMA.EO.IHI) GOTQ 12
HA=<HOUR-2.-SIGN(12. 1 HOUR-14.))/(10.+RISE)
IF (HA.LE.1.) GOTO 25
IHA=IMI
GOTO 21
12 HA=<14.-HOUR)/C14.-RISE)
IF (HA.GE.O.) GOTO 25
IHI=IHA+1
13 DEC=-23.4*COS(2.*PitCSTART+IMI+8.+RISE/24.)/365.)
RISE=12.-ACOS(-TGLT*SIND<DEC)/COSD<DEC))*12./PI+DLONG
21 VALAHP=.S*<MXT<IHA>-MNT!IMl))
VALAV=.5*<MXT<IHA)+HNT<IMI>>
GOTO 10

.;_

-

··-

------~--

___.______..

~i~
:!~

:£~-

·~5 TEKP~0~(~0~VALAMP*COS(Pl:t:HA>

ENDPRO
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**TEMPERATUUR DATA**
**TEMPERATUURGEGEVENS VAN 1980
:t.TABLE MXT <1-50) =24. 6, 24.2, 22.6, 15. 1, 14. 1, 13.2 1 15.7, 18.8, 20.7 ~ ...
*19.6,17.8,15.7,17.2,18.6,19.5,18.6,23.5,27.0,27.2,17.8, ...
*19.5,24.1,20.0,22.3,23.5,26.9,28.4,20.8,19.8,19.3,18.2,17.7,16.3, ..•
*17.1,15.9,17.2,15.8,17.8,17.7,16.7,13.6,16.4,17.7,18.3,18.8,18.4, ...
*16.1,17.9,20.9,18.0

**TABLE

MNT<1-50)=4.7,5.6,8.0,5.5,0.B,B.7,6.4,5.8 1 6.7,6.8,5.3,3.8, •.•
:t:4.0,5.5,4.2,7.1,13.0,7.1,9.2,7.7,5.4,9.4,14.2,12.1 ,10.8, •••
*16. 5' 15. 4' 12.8, 11 • 5 ,_11 . 1 , 10. 3' 9. 2, 9. 5 '9. 8 '9. 3 '9. 6, 10. 0 '7. 9 '4. 0' .••
:t:7. 3' 8. 6 J 9. 5, 11 • 2' 11 • 0' 12.3, 12.2, 8. 3, 10. 6' 11 • 2' 14. 3
**TEMPERATUURGEGEVENS VAN 1981
:+:TABLE MXT<1-50)=16.9,19.2,16.,20.,21 .5,23.5,16.7,14.3,12.9,15.9,15., •••
:t:14.9,19.5,21.2,21.2,18.,13.2,17.5,14.6,12.1,14.8,18.2,19.2, •••
:f: 18 • 4 ' 20 • 6 ' 22 • 1 ' 2 1 • 9 , 22 • 9 ' 27 • 7 , 29 • 4 ' 23 . 5 ' 22 • 2 ' 19 . 1 ' 2 1 • 1 ' 19 • 4 ' 2 0 • 6 ' • • •
*19.1,18.5,17.4,20.6,19.6,18.5,20.9,20.2,16.3,15.4,17.9,21 .,22.9,24.3

*

*TABLE MNT ( 1-50) =9. 4, 10.2, 5.1, 2. 6, 13.0, 13. 1 , 11 • 4, 8. 8, 8. 9, 8. 5, 9. 0, 9. 4, •••
:t:10.2,6.8,9.2,7.6,11.1,11.1,12.2,9.1,8.7,11.6,10.9,11.,11 .3,12., •.•
*12.2,12.7,10.2,18.3,17.2,15.8,10.6,11 .,11.3,12.9,11.9,7.7,6.6,10.9, .••
:t:13.8,13.1,13.4,11.4,10.3,11.6,9.,10.,9.7,9.3
TABLE MXT<1-50)=20.6,20.5,21.1,24.,25.5,17.4,20.8,18.4, •••
15.3,21.3,21.2,18.6,25.3,27.4,27.,21.7,14.,22.,15.5,12.,15.1,21 .1, .••
23.,21.7,24.3,26.2,25.6,27.4,31.3,32.7,27.3,25.8,22.,26., .•.
23.3,25.6,21.2,22.4,21.8,23.8,23~9,21.7,24.1,23.5,19.3,17.7,20.7, •••
24.4,27.0,27.1
TABLE MNT < 1-50) =5. 7, 8. 8,. 4,-1. 4,10 .1, 11.5, 10.7, 8.6, 8. 2, 6. 9, 6.1, 8.1, •••
8.3,4.1,6.7,5.9,11.,11.,11.6,8.0,7.8,9.6,9.0,9.2,10.2,7.9,8.9,9.8, •••
8.4J17.5,6.5,13.6,7.7,7.0,9.1,11.5,8.9,3.9,3.9,10.,13.1 ,9.6,10.6, •••
8.5,9.3,10.7,6.8,6.6,6.6,5.8

**CALCULATION GROWTH STAGE PLANT
ZASCL=AFGEN<ZASCLT ,TIME)
*AFGEN ZASCLT=0.,40.,5.,40.,8.,40.,11.,47.,15.,55.,18.,59., •••
*
22., 65. '25. '67. J 29. '69. '32. '73. J 39. '77. ,46. '85.
**ZADOKSSCHAAL VAN ENTO 1981
AFGEN ZASCL T=O., 65., 9., 71., 15., 73. r 23., 76., 27., 77., 29., 78., 33., 80 ~, •••
36. ,81. ,40. ,83.
GSTP=AFGEN<GSTPZ,ZASCL)
AFGEN GSTPZ=10.,0.,60.,1.,90.,2.
VAN DEL 1-3 EN L 4 LUIZEN
LOL=AFGEN<LOLT,TEMP)
SDL=AFGEN<SDLT,TEMP)
AFGEN SDLT=- 5 . , 4 . , 10 • , 3 • 46 , 15 • , 2 . 46 ,. 20 • , 1 • , 25 • , 1 . 2 5 , 27 • !5 , 1 • 42 , :3 5 • , 1 . 4 9
AFGEN LOL T=-5., 44.26,1 0., 11.36, 15., 7. 64,20., 5. 84,25., 5. 07, •.•
27.5,6.09,35.,6.99
LOU=AFGEN<LOUT,TEMP)
SDU=AFGEN<SDUT,TEMP)
AFGEN LOUT=-5.,100.,0.,40.,10.,4.09,15.)2.76,~ ••
20.,2.25,25.,2.02,27.5,2.35,35.,4.0
AFGEN SDUT=-5.,0.5,10.,0.46,15.,0.42,20.,0.33,25.,0.50,27.5,0.42,35.,0.5

**ONTYIKK~LINGSSNELHEID

**IMMIGRATIE EN ONTUIKKELINGSSNELDHEID VAN DE ADULTE LUIZEN
IMAF=SUHX<PUIM~1,5~,IHAF~1,5~)·

PUIH~1,5~=IHPULS(STIH~1,5~,FINTIH)

GSAF=INTGRLC0.,1./RTAF-PUAF*DELX)

1-'UAF=lNS~tGSAF-1.
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,o., 1. >

RTAF=LOAF/10.
LOAF=AFGEN<LOAFT,TEMP)*FACT1
AFGEN L0AFT= - 5 . , 50 • , 0 . , 50 . , 10 . , 75 . , 15 . , 8 2. 1 20 . , 55 . , 2 5 . , ·4 5 . , :.3 0 • 1 • • •
15.8,35.,5.
FACT1=INSl./(1.43-GSTP,0.5,1 .0)
FACT2=INSIJ(1 .43-GSTP,2.0,1 .0)
DHFT"1 ,10"=AFGEN <DMFF"i ,10,. ,TEMP)
RRAB'.1, 10,.=AFGEN<RRAT"1, 10··· ,TEMP)
REP=AFGEN<CHREP,GSTP)
**CALCULATION IJINGFORMATION
APT=1. -ALA
ALA=TWOVAR<~INGF,GSTP,DENS)

FUN CTI 0 N l./ IN GF, 0. =0. , 0. , 1 • 3, 0. , 1 • 4, 0. 1 , 1 . 5, 0. 4, 1 •6, 0. 9 ~ 1 • 7 , 0. 95,2. , 1 •
FUNCTION l./INGF, 1.=0. ,0.25, 1.3,0.25, 1.4,0.35, 1 .5,0.65, 1.6,0.95,2., 1.
FUNCTION l./INGF,10.=0.,0.75,1.3,0.75,1.4,0.85,1.5,0.95,2.1,1.
FUN CTI 0 N lJ 1 NGF, 100. =0. , 0 . 9 , 1 • 3 , .0 • 9 , 1 • 5 , 0 . 9 5 , 2. , 1 • , 2 . 1 ~ 1 •
DENS=DELAY(5.,3.,NAPHT)

I.

**DATA FEMALES**
AFGEN CHREP= 0 • , 1 • , • 99 8 ~ 1 • , • 99 81 , 1 •61 , 1 • 433, 1 • 61 , 1 • 43 31 , •••
1.,1.666,1.,1.667,0.,2.,0.
AFGEN D1'1 FF1 =- 5 • , 0 • , 10 • 1 0 • 002 , 1 5 • , • 0i 84 , 2 0 • , • 0 01 , 25 • , . 00 2 1 30 . , • 0 8
AFGEN DMFF2=-5.,0.,10.,.004,15.,.017,20.,.002,25.,.006,30.,.1,35.,.2
AFGEN DHFF3=-5.,0.,10.,.014,i5.,.018,20.,.007,25.,.016,30.,.146
AFGEN DKFF4=-5.,0.,10.,.027,15.,.046,20.,.029,25.,.038,30.,.11
AFGEN DHFFS=-5.,0.,10.,.047,15.,.064,20.,.058,25.,.076,30.,.46
AFG EN DHFF 6=- 5. , 0. , 10. , • 08 4 1 15. , • 079, 20. , • 09 4, 25. , • 131 , 30. 1 • 34
AFGEN DHFF7=-5. ,0., 10., .103, 15., .10,20. 1 .161 ,25.,. 169,30., .60,35. ~ 1.2
AFGEN DHFFB=-5.,0.,10.,.146,15.,.136,20.,.228,25.,.252,30.,.81
AFGEN DHFF9=-S.,0.,10.,.185,15.,.156,20~,.252,25.,.334,30.,.65
AFGEN.DMFF10=-5.,0.,10.,.7,15.,.7,20.,.7,25.,.7,30.,.69,35.,1.4
AFGEN RRAT 1=- 5 • , 0 • , 10 • , 0 . , 15 • , 1 • 5 , 2 0 . , 1 • 03 , 25 . , 0 • 25 , 3 0 • , 0 • , 35 • 1 0 •
AFGEN RRAT2=-5.,0.,0.,0.,10.,0.1,15.,2.2,20.,4.63,25.,2.7,30.,0.,35. 1 0.
AFGEN RRAT3=-5.,0.,0.,0.,10.,1.7,15.,2.38,20.,2.88, ••.
25.,2.45,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT4=-5.,0.,0.,0.,10.,1.6,15.,1.78,20.,2.08, •••
25. ,2.45,30. ,o. ,35. ,o.
AFGEN RRAT5=-5.,0.,0.,0.,10.,0.95,15.,0.45,.20.,0.7, .•.
25.,1 .35,30.,0.,35.,0.
'
AFGEN RRAT6=-5.,0.,0.,0.,10.,0.35,15.,D.05,20.,0.1, •..
25.,0.15,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT7=-5. ,0. ,0. ,0., 10.,0.05, 15. ,0.01 ,20. ,0.01, ...
25 J 0 03 J 30 J 0 J 35 f 0
AFGEN RRAT8=-5.,0.,0.,0.,10.,0.01,15.,0.,20.,0.,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT9=-S.,0.,10.,0.,30.,0.,35.,0.
AFGEN RRAT 10=- 5. ' 0. ' 10. '0 '3 0. ' 0 '3 5.• , 0.
**INTROnUCTIE EN ONTUIKKELINGSSNELDHEID VAN DE PARASIETEN
PUSP=AFGEN<PUSPT,T1KE)
FUNCTION .PUSPT=O.O, 1 .0,0.01 ,0.0, 100. 1 0.0
DUIJ=INS~(OST-1. ,0. ,DELX)
OST = INTGRL<IOST,1./REST-DUU)
IOST=-STAP/REST
REST =TLP/3.
PARAM TLP = i5.
I

0

I

a

0

I

:t.:t.SEXRATIO
:t.SR1=INS~<SRA,O.,SRA)

*SRA=0.50+0.20*0ST
*SR2=INS~CSRB,O.,SRB>

*SRB=0.67-0.50*0ST
*SR3=INS~CSRC,O.,SRC)

*SRC=.24-.20*0ST
:+:PARAM SR4=0.
PARAM SR'1,4/=0.5
NOSORT

a

I

**VERDEL I NG VAN DE LU IZEN OVER DE
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HALME7~Klt~SSEN

VERDEL=IMPULS(0.0,0.5)
IF.<VERDEL.LT.0.5) GO TO 202
GEM=ILARV+ILARU+ILARW+IAFU+IAF
IF <TIME.GT.O.O) GEM=NAPHT
**KK=.3128+.0724*GEM
KK=AFGENCKKTB,GEM)
FUNCTION KKTB=0.06,0.024,0.16,0.043,0.23~0.058 1 0.73,0.14, •..
1.77,0.238,3.62,0.365,4.94,0.5,10.,0.5,100.,1 .5
NB1=(1.+GEM/KK>**<-KK>
CLAV<1,1)=NB1
CLAV<33, 1 )=0.0
CLAV< 1 ,2>=0.0
FAKT=NB1
NAH=O.O
J=1

105

110

115

120

125

130

135

IF (J.GT"5) GO TO 110
NB2=FAKT*GEM*<KK+J-1.)/(J*(GEM+KK))
IF <NB2.LT.0.00001) GO TO 150
CLAV<1 ,2>=CLAV<1 ,2)+NB2
FAKT=NB2
NAP=J*NB2
NAH=NAH+NAP
.J=J+1
GO TO 105
CONTINUE
CLAVC33,2)=NAH/CLAV<1,2)
NAH=O.O
CLAV<1,.3)=0.0
IF (J.GT .25) GO TO 120
NB3=FAKT*GEM*<KK+J-1 .)/CJ•<GEM+KK))
IF <NB3.LT.0.0001) GO TO 160
CLAVC1,3)=CLAV<1,3)+NB3
FAKT=NB3
NAP=J*NB3
NAH=NAH+NAP
J=J+1
GO TO 115
CONTINUE
CLAV<33,3)=NAH/CLAV<1,3)
NAH=O.O
CLAV< 1 ,4)=0.0
IF (J.GT.125) GO TO 130
NB4=FAKT*GEM*<KK+J-1.)/(J*(GEM+KK))
IF <NB4.LT.0.001) GO TO 170
CLAV<1 ,4)=CLAV<1 ,4)+NB4
FAKT=NB4
NAP=J*NB4
NAH=NAH+NAF'
J=J+1
GO TO 12!5
CONTINUE
CLAV <33,4) =NAH/CLAV <1 , 4)
NAH=O.O
CLAV < 1 , 5 ):: 0 • 0
IF (J.GT.625) GO TO 140
NBS=FAKT*GEM*<KK+J-1.)/(Jt(GEM+KK))
IF <NB5.LT.0.001) GO TO 180
CLAV<1 ,5)=CLAV<1 ,.S)+NB5
FMn=NB5
NAP=J*NB5
J=J+1
·GO TO 135
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14 0 GOtH INUE

150

CLAV<33,5)=NAH/CLAVC1 ,5)
GO TO 190
FRDUJ=2
CLA'J(1 ,2)=1 .-CLAV(1 ,1)
CLAVC33,2)=GEM/CU~V(1

,2)

GO TO 999
1 6 0 FREf{ W=3
GO TO 190
17 0 FRD(\.1= 4
GO TO 190
1 8 0 F RE~~ IJ =5
190 CONTINUE
TCLAV=O.

D0 30 0 t( =1 , FREKW

300

301
999

TCLAV=TCLAV+CLAVCt,K)
CONTINUE
CLAV<1,FREKW>=CLAV<1,FREKW)+1 .-TCLAV
SCLAV=O.O
DO 301 K=2,FREKW-1
SCLAV=SCLAV+CLAVC33,K)*CLAVC1 ,K>
CONTINUE
CLAVC33,FREKW)=(GEM-SCLAV)/CLAV<1,FREKIJ)
CONTINUE

*INITIELE VERDELING VAN DE LUIZEN OVER DE VERSCHILLENDE LEEFTIJDEN
*EN INITIELE VERDELING VAN DE PARASIETEN
IF <TIME.GT.O.O) GO TO 201
D0 2 0 0 K=2 , FRH{ IJ
DEEL=CLAVC33,K)/GEM
GLAV(K)=ILARV*DEEL
GLAU<K>=ILARU*DEEL
GLAU<K>=ILARW*DEEL
CLAVC'23,32',K>=IAF*DEEL/10.
CLAV('34,41',K)=0.0
200 CONTINUE
CLAVT(33)=GEM
GO TO 202
201 CONTINUE
*HERVERDELING VAN DE LUIZEN EN VAN DE PARASIETEN
DO 520 K=2,FREKU
DEEL=CLAVC33,K)/GEM
DO 521 L=2,9
Y<<K-2)*23+L)=DEEL*CLAVT(L)
521 CONTINUE
DO 522 L=10,15
Y<<K-2)*23+1+L)=DEEL*CLAVT(L)
522 CONTINUE
no· 523 L=16, 21
Y<CK-2)*23+2+L)=DEEL*CLAVT(L)
523 CONTINUE
DO 524 L=22,41
CLAV<L~K)=DEEL*CLAVT<L>

524 CONTINUE
520 CONTINUE
202 CONTINUE
**POPULATIE-ONTIJIKKELING VAN LUIZEN EN PARASIETEN
DO 930 •{=2,FREKlJ
DO 270 L=22,41
NCLAV<L,K)=CLAVCL,K)
270 CONTINUE

-123AFw=NcL AIJ ( 2 2 1 ~~ )
AF1=NCLA 'J ( 23 ~ ~~ )
AF2 =NCLA '·J ( 2 4 , I< )

AF3=NCLAV ( 25, ~()
AF4=NCLAVC26 1 1-()
AF5=NCLAV<2?,H)
AF6=NCLt~V(28,H>

AF7 =NCLA V <29 , I< )
AFB=NCLAV ( 30, I<)
AF9=NCLA VC31, tO
AF1 O=NCLAV<32r~O
NAF'H=NCLA'J (33, K)
LAPAO=NCLAV{34,K)
LAPA1=NCLAV<35,K)
LAPA2=NCLAVC36,K)
LAPA3=NCLAVC37,K)
APl =NCLAV<38 1 1{)
AP2=NCLAV(39,H)
AP3=NCLAV<40,H)
AP4=NCLA'J <41, K)

SORT
**CALCULATION LARVAE 1-3
PARAM C1=7
PROCEDURE OUTLA,ML=BOXL<TLARV,GLAVCK),LOL,SDL,RML,INLA,C1)
INDEX=CK-2)*23
·
TLARV,OUTLA,ML=BOXCAR<GLAV<K>,LOL,SDL,RHL,INLA!C1,INDEX)
N=INDEX-C1
DO 810 I=N,INDEX
M=I-0{-2)*23
CLAVOI,IO=Y(I}
810 CONTINUE
ENDPRO
RML=<AFGEN<RMLTfTEHP)+PRM01+RPRT)
FUNCTION RMLT=-5.,.0005,10.,.0002,15.,.0004,20.,.0002, .•.
2S.,.ooo6,30.,.os,3s.,.os
**CALCULATION LARVAE 4
PARAM C2=5
PROCEDURE OUTLW,OUTLU,MLW~MLU=BOXLWU<TLARVW,TLARVU,GLAW<K>,GLAU<K), .••
LOU,SDU,RMLW,RMLU,INLU,INLW,C2)
TLARVW,OUTLU,MLW=BOXCAR<GLAW<K>,LOU,SDU,RMLU,INLW,C2,INDEX>
N=INDEX-C2 ·
DO 101 'I=N,INDEX
M=I-1-<K-2):t.23
CLAV<M,K>=Y(I)
101 CONTINUE
TLARVU,OUTLU,HLU=BOXCARCGLAUCK>,LOU 1 SDU,RMLU,INLU,C2,INDEX)
N=INDEX-C2
DO 102 I=N,INDEX
H=I-2-(K-2)*23
CLAV<M,K>='I'(I)
102 CONTINUE
~~~fl-}io~~;.-o;"\'\-i~~l!«l;~~~~,\...~~~-.;;"·-...,.;.·-l.·c·'" .v•,..:r;;-.:\;..-~,~~ .. ·~J;.·.-;;.._~_.,.,.,..r:

_...

~

'- 1 ;

.-::

~

·_ (

•-

-

ENDPRO
RHLW=<AFGEN<RMLT,TEMP)+PRM04)
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RKLU=CAFGEN<RMLT,TEMP)+PR~02)

INLU=ALA*OUTLA
INLU=APT*OUTLA
**CALCULATION ADULT FEMALES APTEER
RAF,. 1 , 10,. =( FAF,. 1 , 10 ,. - FAF.~ 2 , 11,. - FM0R· · 1 ~ 10. . )
FAF1=0UTLU+IMAF*DELX
FAF"2,11"=PUAF*<AF"1,10"*DELX-FMOR"1,10~)

F M0 R,. 1 , 10 ,. = ( DMFT,. 1 , 10 ,. +PRM03 ) *A F ··· 1 , 10 ,. :f: Ft~ CT2

AFMOR=SUH1 ( FHOR" 1,1 0"')
INLA=SUHX<AF"1, 10" ,RRA"1 ,10·.. )
RRA"1,4'=RRAB"1,4"*REP*TAL
RRA"5,7'=RRAB'5,7'*REP .
RRA'8,10"=RRAB'8,10"
*****CALCULATION PREDATION
**PRH01=SYRL*RPRR1
**PRH02=SYRL*RPRR2
**PRH03=SYRL*RPRR3
**PRM04=SYRL*RPRR4
**RPRR1=INSUCTLARV-PRMX,200./PRHX,200./(NOT<TLARV)+TLARV>>
**RPRR2=1NSU<TLARVU-PRHX,100./PRKX 1 100./(NOT<TLARVU)+TLARVU))
**RPRR3=INSU<PAF-PRMX,100./PRHX,100./(NOT<PAF)+PAF))
**RPRR4=INSU<TLARVU-PRKX,100./PRHX,100./CNOTCTLARVW)+TLARVU))
**PARAM PRMX=150.
**PRED=INTGRL(O.,RPRL+RPLU+RPLW+RPAF)
**RPRL=PRH01tTLARV
**RPLU=PRH02*TLARVU
**RPAF=PRM03tPAF
**RPLU=PRH04*TLARVU
**
**CALCULATION OF PREDATORS
**SYRE=IMTGRL(O.,RSYRE>
**SYRL=INTGRL<O.,RSYRL>
**SiRP=INTGRL<O.,RSYRP)
**SYRA=INTGRL<O.,RSYRA)
**RSYRE=PUSS*ISYR1*DELX*4.+SEXR*SYRA*RRRS-SYRE*RRDE
**RSYRL=PUSS*ISYR2*DELX+SYRE*RRDE-SYRl*RRDL-SYRL*RRML
**RSYRP=SYRL*RRDL-SYRP*RRDP
**RSYRA=SYRP*RRDP-SYRA*RRDA
**RRDE=1./AFGEN<LOSET,TEHP)
**PUSS=IMPULS(STAS,FINTIM)
**RRDL=1./AFGENCLOSLT,TEHP)
**RRDP=1./AFGEN(LOSPT,TEKP)
**RRDA=1./AFGEN~LOSAT,TEMP)

**RRML =L·r MI T ( 0 • , 1 • , < 20 • -NAP H) I 10 • )

**SEXR=AFGEN(SEXRT,TEMP)
**RRRS=AFGEN(RRRST,TEMP>*LIHIT<0.,1.,<NAPH-10.)/10.)
**AFGEN LOSET=O., 10., 10., 8., 15., 5., 20., 4. ~ ...
**
25.,3.,35.,3.
**AFGEN LOSLT=0.,60.,10.,80.,15 . .,15.,20.~10.!25.,?.,35.,7.
**AFGEN LOSPT=0.,50.,10.,30.,15.,20.,20.,12.,25.,7.,30.,6.,35.,6.
**AFGEN LOSAT=O. ,80., 15. ,80. ,20. ,70. ,25. ,50. ,30. ,30. ,35., 10.
**AFGEN SEXRT=-5.,0.7,15.,0.7,20.,0.5,25.,0.45,35.,0.45
**AFGEN RRRST=0.,0.,15.,7.5,20.,18.,25.,30.,35.,30.
PARAM PRM0'1,4~=0.0
**ONTUIKKELING VAN El TOT ADULT
FLOUO =NFET
FLOU1 = LAPA0*<2./REST)*VV1
PARAH CHECK =0.0

VAN PARASIEl

vQf=i~~~(t~~~d~t~tCR~o:;f~3-
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VV,.2,4'=INS\J(LAPA,.1 ,3·'-CHEC~(,O., 1.)
FLOY'2,4,.= LAPA,.1,3'*DUW*(1.-RMRL*DELT)*VV~2,4~
RLAPA,. 1 , 3· · =FL0 W·' 1 r 3,. - Fl 0 W,. 2 ~ 4 · · - F: MRL:J: L APA··· 1 , 3· ·
PARAM RMRL = .0017
*ONTWIKKELING ADULTE VROUWTJES VAN PARASIET
API=CLAV<33,K)/CLAVT<33)*IAP
STRM1=FLOU4+PUSP:t.API*DELX
VV"' 6 , 9. . =I NSU( AP· · 1, 4.~ -CHE CH, 0 . 1 1. )
STRM'2,5,.=AP'1,4'*DUW:t.(1.-RMRA'1 ,4'*DELT)*VV'6,9~
1\AP'1 ,4'=STRM'1 ,4'-STRM,.2,5,.-RMRA·'1 ,4···*AP···1 ,4···
PARAM RMRA,.1,4'=.016,.1,.28,.50
**F'ARASITERING
RPR'1,4'=RRP,.1,4,.*AP'1,4'
RPRT=SUM1 <RPR,..1 ,4')
PRT=RPRT*TLARV
RRP"1 ,4·.. =AFGEN<RRPD'1 ,4···, TLARV)
AFGEN RRPD1=0.,0.,S.,0.2,10.,.25,20.,.35,40.,.625,100.,.475,500.,0.095
AFGEN RRPD2=0.,0.,5.,.186,10.,.233,20.,.325,40.,.583,100.,.442,500.,.088
AFGEN RRPD3=0.,0.,5.,.1,10.,.125,20.,.175,40.,.313,100.,.238,500.,.0476
AFGEN RRPD4=0., 0., 5.,. 004, 10.,. 005,20.,. 007,40.,. 0125, 100.,. 0095, •.•
500.,.0019
**AANTAL VROUWELIJKE EIEREN
NFE'1 ~4'=RPR . . 1 ,4':t.SR'1 ,4':t:TLARV
NFET=SUM1 <NFE'1 ,4 . . )
NOSORT
IF <TIME.EG.O.) GO TO 500
**INTEGRATIE VAN DE ADULTE LUIZEN EN VAN DE PARASIETEN
AF"1,10'=AF,..1,10,.+RAF . . 1,10,.*DELT
LAPAO=LAPAO+(FLOUO-FLOU1 )*DELT
500 CONTINUE
LAPAI,..1,3,..=CLAVC33,K)/CLAUT(33)*ILAPA,.1,3,.
LAPA . . 1,3 . . =LAPA,.1 ,3'+RLAPA,..1,3 . . *DELT+PUSP*LAPAI,.1 1 3~
AP . . 1 ,4"=AP . . 1,4"'+RAP,.1 ,4 . . *DELT
AFU=AFW+OUTLW*DELT
PAF=SUM1 <AF,.1 ,10")
NAPH=TLARV+TLARVW+TLARVU+PAF+LAPAO+LAPA1+LAPA2
LAPAS=SUM1<LAPA'1,3')
LAPAT=LAPAS+LAPAO
TAP=SUM1 (AP,..1 ,4 . . )
CLA 'J < 22 , ~{ ) =A F ~
CLA V<.2 3 , K) =A F1
. CLA V( 2 4 , I·{ ) =A F 2
CLA V( 25 , ~{ ) =A F3

CLAV (26, ~{) =AF 4
CLAV <2?, tO =AF5
CLAV<28,K)=AF6
CLAV <29, ~0 =AF7
CLAV(30,K)=AF8
CLAV<31,K)=AF9
CLAV(32,K>=AF10
CLAV<33,H>=NAPH
CLAV<34,K>=LAPAO
CLAV <35, •() =LAPA1
CLAU<36,K)=LAPA2
CLAUC37,K)=LAPA3
CLAU <38, ~{) =AP1
CLAV<39 ,t{ >=AP2
CLA V( 40 , ~{ ) =A P3
C_LAV<41 ,K>=AP4
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( '1 :2 ! I( ) := 1 L A1~: '-.'

CLAV(43,K)=TLARVU
CLAV(44,K)=TLARVU
· CLAIJ(45,K>=PAF
CL AV ( 4 6 , H) ::: LA F' A1
CLAV(47,H>=TAF'
930 CONTINUE

**

BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE UAARDEN OVER ALLE HALMEN
DO 400 L=2,47
CLAVT(L)=O.O
DO 410 ~{=2,5
IF CK.GT.FREKU) CLAVCL,K>=O.O
IF <K.GT.FREK\.() CU1V<i,K)=0.0
PROD=CLAV<L,K>*CLAV(1,K)
CLAVT(L)=CLAVT<L>+PROD
410
CONTINUE
400 CONTINUE

AFU1=CLAVTC22)
TOAP=CLAVTC47)
NAPHT=CLAVT(33)
HALK1=CLAV(1, 1)
HALM2=CLAV(1,2)
NAF'H2=CLAV(33,2)
HALH3=CLAV<1~3)

NAF' H3=CLAV <33 , 3 )

HALM4=CLAV<1,.4)
NAPH4=CLAVC33,4)
HALM5=CLAV<1,5)
NAPH5=CLAV(33,5)
PARL4=CLAVT(36)/(CLAVT(36)+CLAVT(43)+CLAVT(44))
MUMM1E=CLAVT<37)/(CLAVT<37)+CLAVT(43)+CLAVT<44)+CLAVT(45))
PARPER=CLAVTC46)/(NAPHT+CLAVT(37))
SORT
FINISH GEM=1.00000E-06
LABEL FORECASTING APHID POPULATION IN ~A6ENINGEN <25 MA~>
PAGE GROUP=5,NTAB=O,SYMBOL=CL,U,U,A,S)
METHOD RECT
PRINT NAPHT,TOAP,AFUT,HALK1,HALM2,HALM3,HALM4,HALM5,NAPH2, ••.
NAPH3,NAPH4,NAPH5,CLAVT<42),CLAVT(43),CLAVTC44),CLAVTC45), •..
CLAVT(46),CLAVTC34),CLAVTt35),CLAVTC36),CLAVTt37) 1 PARl4, ..•
MUMHIE,PARPER,ALA,REP
TIMER FINTIM=40. 1 DELT=.01 ,PRDEL=1.
END
STOP
C
C

DIT IS DE BOXCAR UIT SIMULATION OF ECOLOGICAL PROCESSES
DOOR C.T.DE WIT EN J.GOUDRIAAN

COMMON

c

SUBROUTINE

BOXCARCTOTALI,RT,SD,RM,RIN,N,INDEX,TOTAL,OUT~T01ALM)

INITIALISATION
. IF <TIME.GT .0.) GO TO 1

c

DEVELOPMEN1 STAGE
Y<INDEX+1)=0.5

c

PRECLASS
VITA!rtC"V~'),"!f'l

c

-- r·r ct:,q::;~E.~
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DO 2 II=1 ,N
2 YCII+INDEX+2)=TOTALI/N
JOTAL=TOTALI
TOTALM=O.
OUT:::O.
INDEX=INDEX+N+2
GO TO 6
INDEX=INDEX+1
PUSH =1.
C
TEST FOR DEVELOPMENT STAGE
IF (Y(lNDEX>.LT.1.) PUSH=O.
F
=1.-N*<SD/RT)**2
IFCF.GT.N*DELTJRT) GO TO 5
WRITE<6,800)
800 FORMAT<' NUMBER OF CLASSES TOO LARGE: F TOO SMALL OR
CALL EXIT
5 CONTINUE
C
INTEGRATION OF RATE OF DEVELOPMENT
Y(INDEX)=Y<INDEX>+N:t.DELT/(RT*F>-PUSH
INDEX=INDEX+1
FL =2.*Y<INDEX>*<1.-RM*DELT>*N/CRT*F)
C
INTEGRATION OF PRECLASS
Y<INDEX)=Y<INDEX)+(RIN-Y<INDEX>*RM-FL)tDELT
TO.TAL=Y <INDEX)
TOTALH=TOTAL:t.RH
IF <YCINDEX>.GE.O.) GO TO 3
FL =FL+Y<INDEX>*DELX
Y<INDEX>=O.
3 PUSH =PUSH*CDELX-RM>*F
DO 4 II=1,N
INDEX=INDEX+1
OUT =Y<INDEX>*PUSH
TOTAL=TOTAL+Y<INDEX)
FLN
=FL-Y<INDEX)*RM-OUT
TOTALH=TOTALM + Y<INDEX)*RM
IF (ABS<FLN>.LT.1.E-35) GO TO 4
1

Y<INDEX>=Y<INDEX>+FLN*DELT
FL =OUT
6 RETURN
END
END JOB
4

NEGATIVE~)

-129-

FMOR

leeftijdsafhankelijke sterftesnelheid van de adulte
bladluizen.

FRAKT
FREK\f

aantal halmenklassen.

GAF

geheugenruimte om het aantal adulte ongevleugelde bladluizen te onthouden.

GAF I

geheugenruimte om het aantal initiele adulte bladluizen
te onthouden.

GAF1v

geheugenruimte om het aantal adulte gevleugelde bladluizen te onthouden.

GAP

geheugenruimte om het aantal parasieten te onthouden.

GEM

gemiddelde totale aantal bladluizen per halm.

GLAU

geheugenruimte om het aantal ongevleugelde L4-bladluizen
te onthouden.

GLAV

geheugenruimte om het aantal LJ-bladluizen te onthouden.

GLAW

geheugenruimte om het aantal gevleugelde L4- bladluizen
te onthouden.

GSAF

ontwikkelingsstadium van de adulte bladluizen.

Q-STP

groeistadium van de plant.

HA

hour -

HALM

relatieve frequentie, waarmee een bepaalde halmklasse

angle.

voorkomt.
HOUR

uren van de dag.

JL.ARU

initiele hoeveelheid ongevleugelde

ILAR1v

initiele hoeveelheid gevleugelde L4-bladluizen.

IMA

initiele maximum temperatuur.

IUAF

initiele hoeveelheid allaten.

IMI

initiele minimum temperatuur.

INDEX

index,

L4~bladluizen.

die aangeeft in welke leeftijdsklasse de blad-

luizen in de boxcar zitten.

INLA

aantal L1-L3 bladluizen dat de boxcar ingaat.

INLU

aantal ongevleugelde L4 bladluizen dat de boxcar ingaat.

INL1v

aantal gevleugelde L4-bladluizen dat de boxcar ingaat.

IOSL

initiele ontwikkelingsstadium van de parasieten.

ISYR

initiele hoeveelheid syrphiden.

KK

K van de negatieve binomiale verdeling.

KKTB

K getabeleerd als funktie van de gemiddelde bladluisdichtheid.

OSL

-131.Qbtwikkelingsstadium .~-Va.n de parasietenlarven.

OUT LA

aantal L1 -

OUTLU

aantal ongevleugelde L4 bladluizen, dat uit de boxcar komt.

OUTLW

aantal gevleugelde L4 bladluizen, dat uit de boxcar komt.

PAF

totale aantal adulte bladluizen.

PAP

geheugenruimte.

PARLU

percentage geparasit~erde L4 - bladluizen (PALUST).

PARPER

percentage geparasiteerde bladluizen {PALUST).

PERLU

percentage geparasiteerde L4- bladluizen (LUIPAR).

PERLAP

percentage geparasiteerde bladluizen (LUIPAR).

PERL UP

percentage mummies.

PRED

totale aantal bladluizen, dat gegeten is.

PROD

hulpvariabele, om het totale aantal bladluizen gedurende

L3 bladluizen, dat uit de boxcar komt.

de LOOP te onthouden.
PRMO

mortaliteit t.g.v. predatie door syrphiden.

PR1'1X

maximale aantal L1 -

L3 bladluizen, dat gegeten is door

syrphiden.
PRT

totale aantal geparasiteerde L1 - L3 bladluizen.

PT
PUAF

dardrukfunktie naar de volgende leeftijdsklasse van
adulte bladluizeno

PUIM ·

hulpvariabele om de adulte allate bladluizen in te voeren •

.Pusr·
PUSP

tijdstip, waarop initiele hoeveelheid parasieten ingevoerd wordt

PUSS

~ijdstip,

waarop syrphiden naar de volgende klasse

doorgeschoven.

RAF

groeisnelheid van adulte bladluizen per leeftijdsklasse.

RAP

toenamesnelheid van de adnlte parasiten per klasse.

REP

fecundiciteit van de adulte bladluizen afhankelijk van
het plantstadium.

REST

verblijftijd parasieten in een leeftijdsklasse.

RISE

tijdstip van zonopkomst.

RLU

aantal L4 aptere gladluizen, dat gegeten wordt.

RML

totale relatieve mortaleteit van L1 -

RMLU

totale relatieve mortaliteit van ongevleugelde L4 blad-

L3 bladluizen.

luizen.
RMLW

totale relatieve mortaliteit van gevleugelde

L4-bladluizen~
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TAL

vermenigvuldigingsfaktor.

TAP

totaal aantal adulte parasieten,

TCLAV

totale aantal halmen zonder bladluizen.

TEMP

temperatuur

TGLT

tangus breedtegraad.

TLARV

totaal aantal L1

TLARVU

totaal aantal ongevleugelde L4-bladluizen in de boxcar.

TLARVW

totaal aantal gevleugelde L4-bladluizen in de boxcar.

TLP

totale levensduur van de parasieten.

TOAP

totaal aantal adulte parasieten (PALUST).

TOMORT

totaal aantal dode bladluizen.

TSTART

tijdstip, waarop simulatie begint, min 1 dag.

VALAHP

~fwijking

VALAV

gemiddelde temperatuur

VERDEL

tijdstip, waarop de herverdeling van de bladluizen

(LUIPAR).

- L3 bladluizen in de boxcar.

van de gemiddelde temperatuur.

over de klassen plaatsvindt.

. vv

faktor, die er voor zorgt, dat er geen negatieve stroom
naar een volgende leeftijdsklasse ontstaat.

WINGF

funktiem die verband vleugelvorming en groeistadium
plant geeft.

ZASCL

groeistadium plant uitgedrukt in de zadokschaal.

ZSCALE

initiele waarde groeistadium. ·

