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SUMMARY

On the distinction between the two Pine sawflies Diprion pini (L.) and
Gilpinia pallida (Klug), and the control of these species.
Since 1930 cases of heavy defoliation of Scots pine in the Netherlands have
almost exclusively been caused by larvae of Pine sawflies. Most members of
the forestry personnel are well acquainted with two species of these sawflies,
viz. Diprion pini (L.) and Neodiprion sertifer (Geoffr.), but not with a third
one, Gilpinia pallida (Klug), which may be very abundant locally, as between
1959 and 1961„ The latter species much resembles D. pini in habits and
appearance, and is, therefore, often confused with it. However, it is necessary
to distinguish those two species, because G. pallida appears 2—3 weeks
earlier than D. pini. For that reason a list has been made, giving the
similarities and differences between these species. It must be noted, however,
that according to Escherich as well as Heqvist, the eggs of pallida are pure
white, whereas we found the newly laid eggs to be bright green, later on]
turning into a dark green.
According to the Phytopathological Service at Wageningen the larvae of
both species may be controlled with 120 cc Lindane (fluid) 14% in 100 I
of water during the I—HI instars. The effect on older stages is negligible,
even when higher concentrations are used. In order to aid the correct timing
of control measures, a graph has been constructed showing the relationship
between instars and size of the frass pellets during those instars. It appears
that control measures must be taken before the average size of these pellets
reaches 1.5 mm.
The collection of frass pellets in order to determine their size, may at the
same time serve to estimate the population density of the larvae producing
them. For that purpose a number (at least 15) of wooden tablets of e.g.
20 x 25 cm are placed at regular intervals in a selected plot in the area
concerned. At intervals of about one week during the feeding periods of the
two generations (May up to June and August up to September) the tablets
are covered with sticky paper, fastened with drawing pins. They are collected
again after 24 hours, and the pellets on them counted and measured. The
number of pellets per m per day is then computed, and the instar producing
them inferred from the graph.
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It is known that control measures are economically justified if defoliation
exceeds about 10% of the amount of needles in a 40 year old stand of quality
class IV. This degree of defoliation corresponds with a population density at
which the frass drop is about 5000 pellets per m per day (the critical number).
Distinction between the frass pellets of the two species is not possible.
If the critical number of pellets <1,5 mm has been exceeded and the
larvae producing them have been destroyed by control measures, that value
(for pellets <1,5 mm) may again be exceeded 2 or 3 weeks later, the treatment must then be repeated. In such cases it is almost certain that the first
peak was caused by pallida and the second one by pini, each occurring in
densities above the critical level.
It is also conceivable that the critical number of pellets <1,5 mm is not
exceeded when pallida is feeding, but that, later, the number of pellets <1,5
mm plus those >1,5 mm exceeds that level when both species are feeding.
In the latter period pallida (pellets >1,5 mm) is no longer susceptible to
control with Lindane, so that a treatment is only justified if the number of
pellets < 1,5 mm (of pini) by itself exceeds the critical level. If not, defoliation
by the two species may be more than 10%, but the amount prevented will be
less than that figure, and therefore not worth the expenses.
Inleiding.
In de laatste dertig jaar zijn het in ons land vrijwel uitsluitend de larven
van dennebladwespen geweest die grovedennen kaalvraten. Ook in Duitsland
(bijvoorbeeld in 1959) en andere delen van Europa hebben zij zeer veel
schade veroorzaakt.
Over het algemeen kent de bosbouwer twee Diprionsoorten als schadelijk
aan Pinus, namelijk Diprion pini (L.) en Neodiprion sertifer (Geoffn). Zowel
in uiterlijk als in levenswijze verschillen deze soorten zo sterk, dat verwarring
niet vaak zal voorkomen. Deze kennis is mede te danken aan de uitvoerige
beschrijvingen in het desbetreffende „Vlugschrift van het Staatsbosbeheer".
Over een derde belangrijke soort: Gilpinia pallida (— Diprion pallidum)
(Klug), waarvan de larven ook in kolonies leven, vermeldt het geschriftje echter weinig. Wel maakt het gewag van de grote gelijkenis met D. pini, maar
aan de verschillen is te weinig aandacht besteed om met enige zekerheid het
onderscheiden mogelijk te maken. Toch is het gewenst dit te doen, daar een
bestrijding van pini op een ander ogenblik moet plaats hebben dan van pallida.
Vandaar dit artikeltje.
Uiterlijke en andere verschillen.
Bijgevoegd schema bevat in beknopte vorm overeenkomsten en verschillen,
en is bedoeld als hulpmiddel om snel vast te kunnen stellen met welke der
beide soorten men te doen heeft. De gegevens zijn mede verkregen uit waarnemingen tijdens aantasting van pallida op de Hoge Veluwe (1959) en het
landgoed Rechteren bij Dalfsen (I960), en voor wat pini betreft uit de kweken in 1959 in kweekkooien op de Hoge Veluwe en de plagen in 1959 en
1961 onder 't Harde. Opmerking verdient dat Escherich (1942) en Heqvist
(1952) de eitjes van pallida helderwit noemen, waartegenover wij „lichtgroen,
later donkergroen" constateerden. Onze hieruit gerezen veronderstelling dat
we misschien met een ons onbekende soort te doen hadden, bleek echter ongegrond toen G. van Rossem (P.D., Wageningen) en R. B. Benson (Londen)
onafhankelijk van elkaar de uit de groene eieren gekweekte imagines hadden
gedetermineerd als Gilpinia pallida (Klug).
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2. Volwassen larven en vreterij van Diprion pini.
3. Cocons, vervellingshuidjes en vreterij van G. pallida.
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Op verschillende punten verdient het schema nog aanvulling voor nadere
onderscheiding van de twee soorten. Wat hun levenswijze betreft, komen zij
in zoverre overeen dat beide als regel twee generaties per jaar hebben en dat
de larven van mei tot in juli en opnieuw van augustus tot in oktober zijn aan
te treffen. Toch is er een belangrijk verschil. Uit ons onderzoek in 1959 bleek
namelijk dat voor beide generaties de larven van pallida 2 a 3 weken vroeger
aanwezig waren dan die van pini. Toen de laatsten zich in het le stadium
bevonden (25 mei), hadden die van pallida reeds twee vervellingen doorgemaakt en waren dus in het 3e. Aangezien de ontwikkelingsduur per stadium
gemiddeld op 8—10 dagen is te stellen — kweekproeven wezen dat uit —,
komt dit verschil inderdaad neer op 2 a 3 weken per generatie. In 1960 werd
dit verschijnsel opnieuw waargenomen.
Ook in het gedrag van de larven kan men verschillen opmerken die voor
het onderscheiden van de twee soorten van belang zijn. Aan de aanwijzingen
die het schema hiertoe geeft is nog wel wat toe te voegen. Zoals is vermeld
voeden de eilarven van pallida zich direct met de naalden waarop zich de
eilegsels bevinden. Die van pini daarentegen vreten van de belegde naalden
slechts weinig of in het geheel niet, maar kruipen naar eronder gelegen onbelegde naaldkransen, waarvan de naalden tot op de middennerf worden
afgeschaafd; het door het moederdier over het eilegsel aangebrachte kitlaasje
(zie schema) is waarschijnlijk de aanleiding hiertoe. Als gevolg van dit gedrag
is het eilegsel van pini later steeds terug te vinden, vaak in zijn geheel, terwijl
van dat van pallida weinig of niets overblijft. Een ander verschil is, dat in de
oudere kolonies van pini de larven veelal ongelijk van ontwikkeling zijn (3e
stadium tegelijk met 4e en 5e), waartegenover die van pallida praktisch steeds
van gelijke stadia zijn; al deze larven vervellen dus nagenoeg gelijktijdig zodat
men hun huidjes van stadium tot stadium in groepen vindt vastgekleefd aan
de naaldresten. Aangezien de larven met mannelijke aanleg 5 stadia en die
met vrouwelijke er 6 doormaken, is het duidelijk dat bij de le generatie van
pallida de dieren waaruit later de mannetjes verschijnen zich eerder tussen de
naalden inspinnen dan die waaruit zich de wijfjes ontwikkelen. Hierdoor
worden in de regel de kleine (mannelijke) cocons apart van de grote (vrouwelijke) cocons tussen de naalden in groepen aan de twijguiteinden aangetroffen.
Ten aanzien van het herkennen van het volwassen insekt zijn voor het
minder geoefende oog de kenmerken van het vrouwelijke individu de eenvoudigste. Volledigheidshalve zijn in het schema de overeenkomsten en verschillen van beide geslachten aangegeven.
Preferentie en leeftijdsklasse.
Pini en pallida worden behalve op groveden ook op enkele andere Pinussoorten aangetroffen. Voor wat de preferentie op deze voedselplanten aangaat, spelen waarschijnlijk leeftijd en groeiklasse daarvan een belangrijke rol.
In de jaren 1959 t/m 1961, waarin wij plagen van beide soorten hebben
bestudeerd, is duidelijk aan het licht gekomen dat pallida voornamelijk in
jonge opstanden schadelijk was. Bomen tot ongeveer 15 jaar oud hadden
toen voorkeur. In een ongeveer 15-jarig vliegdennengebied op de Hoge Veluwe werd haar vreterij waargenomen aan takken vlak boven de grond tot op
ongeveer 2 meter hoogte; op het landgoed Rechteren betrof het 5-jarige
groveden en in 1961 werd bij 't Harde een deel van een 2-jarige beplanting
van Oostenrijkse den te gronde gericht.
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Dat pallida echter niet strikt is aangewezen op bomen van jonge leeftijd,
bewees in juni van 1960 haar aanwezigheid op Rechteren op laag hangende
takken van een 30- tot 40-jarig grovedennenbos, met name in de randstrook
in de directe omgeving van het vorengenoemd dennengebied van 5 jaar oud.
Hieruit is af te leiden dat — voor zover ik van 1959 t/m 1961 waarnam —
de voorkeur van pallida uitgaat naar laag zittende naalden, die in de meeste
gevallen aan jonge bomen, maar ook aan oudere kunnen toebehoren.
Aantasting door pini komt voor in dennenbossen van allerlei leeftijdsklassen. Bij de plagen onder 't Harde in 1959 en 1961 waren het in hoofdzaak
35-jarige grovedennenbossen van groeiklasse IV die werden beschadigd. De
jongere opstanden en het vliegden nengebied in de omgeving vertoonden weliswaar ook vreterij, maar in veel geringer mate. Het was bij de laatste plaag
opvallend dat de bomen die in 1959 het zwaarst waren aangetast in 1961
opnieuw het meest van bladwesplarven te lijden hebben gehad.
Of pini en pallida gemengd in oudere bossen kunnen voorkomen, is nog
niet onderzocht. Het zal echter zaak zijn met deze mogelijkheid rekening te
houden, daar zowel Th. Hartig (1860) en R. Koch (1932) een dikwijls met
pini gemengd optreden van pallida vermelden.
Bestrijding.
1. Middel.
Voor de bestrijding van de dennebladwesp adviseert de Plantenziektenkundige Dienst een bespuiting met 120 cc Lindaan-vloeibaar 14% per 100 liter
water. Volgens mondelinge mededeling van A. F. H. Besemer (P.D.) werkt
het middel tot en met het 3e larvale stadium met maximaal effect. Daarna
vermindert de werking zeer sterk, zelfs bij verhoging van de concentratie.
Passen we dit gegeven toe op het geval dat in een bos beide hier besproken
soorten bestreden moeten worden, dan zal een enkele behandeling slechts dan
zin hebben indien men de periode kiest waarop de larven van pallida zich in
het 3e stadium bevinden (hun lengte is dan ongeveer 15 mm). Dan immers
moet de grote vreterij nog komen en is er een redelijke kans dat ook de inmiddels verschenen larven van pini worden getroffen. Voor de praktijk komt
dit erop neer dat men trachte te bereiken de bestrijding vóór of uiterlijk
tijdens het 3e larvale stadium uit te voeren. Hieruit vloeit de vraag vooit
hoe men kan vaststellen dat deze periode is ingetreden. Daarnaast doet zich
de vraag voor, bij welke dichtheid bestrijding wenselijk is. .
2. Methodiek ter bepaling van de bestrijdingsperiode.
Zoals hierboven reeds is vermeld, dienen de bestrijdingsmaatregelen uiterlijk tijdens het 3e larvestadium te hebben plaatsgevonden. In de stadia 1 t/m
3 is van vreterij weinig of niets te bespeuren en valt een schadelijke populatiedichtheid dus nog niet op. Constateert men een duidelijke vreterij dan is in
feite een bestrijding reeds te laat, omdat het insecticide weinig meer tegen de
dan bijna volgroeide larven uitricht en al aangerichte schade niet te verhelpen
is.
Uit de tijdens de vreterij geproduceerde en opgevangen excrementen is het
zeer goed mogelijk het daarbij behorende ontwikkelingsstadium van de larven
vast te stellen. Van kweken met p/m-kolonies verzamelden wij hiertoe van
alle stadia afzonderlijk de excrementen in kweekkooien, en maten hun lengtes.
De bijgaande grafiek geeft de resultaten weer. Door de procentuele aantallen
zijn optimumcurven getrokken. De snijpunten van deze geven voldoende be-
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trouwbaar de grenzen der stadia aan. Dat er snijpunten zijn, is een gevolg
van het ongelijktijdig vervellen der larven. Als moment van stadiumwisscling
stelden wij als maatstaf, dat een ruime meerderheid der larven was verveld.
Volgens de grafiek ligt de grens bestrijden/niet bestrijden (het uiterste tijdstip
is immers het 3e stadium) op excrementen van 1,5 mm.
Ofschoon de waarden in de grafiek zijn ontstaan uit metingen van de excrementen van pini, mogen zij zeer waarschijnlijk tevens worden aangehouden
voor die van pallida: beide soorten maken 5 of 6 larvestadia door, hun imagines zijn van nagenoeg dezelfde afmetingen en in de excrementen van de
larven zijn geen verschillen in vorm en opbouw waarneembaar.
Een eenvoudige en zeer bruikbare methode om in een bedreigd bos de
gemiddelde grootte van de excrementen te bepalen, gaat uit van het gebruik
van houten tafeltjes (afmetingen bijvoorbeeld van 20 x 25 cm), die regelmatig
over het bos verspreid staan. Op deze tafeltjes bevestigt men wekelijks met
punaises wit papier, waarover een in water niet oplossend kleefmiddel, bijvoorbeeld rupselijm, dun is uitgesmeerd (zie foto). In het geval van regen
mislukt de proef wegens wegspoeling van de excrementen; zij dient dan herhaald te worden op de eerstvolgende droge dag. Dc lijmpapieren worden na
24 uur verzameld, waarna telling en meting volgt van de excrementen (dus
alleen van het type dat de foto aangeeft) en tenslotte dc bepaling van het
gemiddelde larvestadium met behulp van de grafiek.

4. Lijmtafel voor het opvangen van excrementen.
5. Excrementen van D. pini, typisch voor die van dennebladwesp-larven.

3. Wanneer is een bestrijding economisch verantwoord?
Redelijkerwijs verdient bestrijding van een plaag het meest overweging
indien het te verwachten geldelijke verlies door verminderde houtaanwas,
de kosten van bestrijding overtreft. Luitjes (1958) becijferde, dat bijvoorbeeld
voor een 40-jarig bos van boniteit IV reeds bij een te verwachten naaldverlies
van 10% de grens ligt tussen bestrijden/niet bestrijden. Later berekende hij,
dat dit correspondeert met een populatie die als gemiddelde voor de stadia
3 t/m 5 per m /etmaal 5000 excrementen zal produceren. Deze zogenaamde
kritieke excrementenval, die overeenkomt met een totale vreterij van 40 gram
droge naalden, is dus voor die leeftijd en boniteit de grens waarboven het
2
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economisch verantwoord is bestrijdingsmaatregelen te treffen (zie jaarverslag
1962 Itbon).
De gemiddelde kritieke waarde voor de eerste drie larvestadia ligt waarschijnlijk enigszins hoger (naar schatting 15%). Omdat echter de waarde 5000
reeds met inachtneming van een ruime veiligheidsmarge is ontstaan, kan zij
voorlopig ook als kriterium voor de excrementen val van deze stadia worden
aangenomen.
Stellen wij bijvoorbeeld dat 15 tafeltjes van 20 bij 25 cm na een etmaal in
totaal 150 excrementen opleveren, dan komt de larvendichtheid op dat ogenblik in het desbetreffende bos overeen met / i s x '150 = 200 excrementen
per mVdag; een dichtheid dus die nog ver beneden de kritieke waarde van
5000 ligt
Het Itbon zal door middel van dit tijdschrift de bosbezitters waarschuwen
zodra er in een van onze zes proefobjecten op de Veluwe een dichtheid van
500 excrementen per m-'/dag wordt gevonden. Dit, gezien de kritieke waarde
van 5000, ogenschijnlijk lage aantal vindt zijn motief in de ervaring dat een
vermeerderingscoefficient van 10 voor een der volgende generaties voorlopig
voor mogelijk moet worden gehouden. Na zulk een waarschuwing, waarbij
uiteraard de naam van de beschadiger (hetzij pini of pallida), de generatie
(le of 2e) en de ligging van het object zullen worden vermeld, is het wenselijk
dat de bosbezitters eigen waarnemingen als boven omschreven verrichten gedurende tenminste twee opeenvolgende generaties, en wel van 15 mei tot
eind juni en van begin augustus tot medio september. Wij moeten hierbij
aantekenen dat noodgedwongen ons onderzoek beperkt is en dat daarom nog
geen waarborg bestaat voor het niet optreden van plagen elders, indien in een
bepaald jaar geen onzer proefbossen aanleiding geeft tot een waarschuwing.
Worden op een bepaald tijdstip van een van die waarnemingsperiodes
excrementen in grote aantallen geteld van bijvoorbeeld het 2e larvestadium en
men vindt ze na 2 of 3 weken opnieuw op de lijmtafels, dan heeft men bijna
zeker te doen met beide soorten, die tezamen de plaag vormen.
Met betrekking tot de bestrijding moet in dat geval op het volgende worden
gewezen. Wanneer de excrementen van de vroege soort (pallida) op de lijmtafels verschijnen, zal op de bovenbeschreven manier moeten worden uitgemaakt of bestreden zal worden of niet Blijkt vervolgens ook de tweede soort
(pini) aanwezig, dan wordt onafhankelijk van de voorgaande soort en volgens
dezelfde maatstaven bepaald of de laatst opgetreden soort zal worden bestreden.
Hierbij is het denkbaar dat beide soorten samen een schade teweeg brengen boven de kritieke waarde en dat bestrijding toch niet gerechtvaardigd zou
zijn. Dit is namelijk het geval wanneer iedere soort op zichzelf genomen
beneden de kritieke waarde blijft. Op het ogenblik dat de aanwezigheid en
de te verwachten schade van de tweede soort blijkt, kan de schade door de
eerste soort namelijk niet meer ongedaan worden gemaakt, en de bestrijding
van de tweede soort is niet rendabel omdat zijn dichtheid beneden de kritieke
waarde ligt.
Zou men echter tijdens het 2e larvestadium van pallida in staat zijn uit
de aantallen eilegsels van pini te concluderen dat de te verwachten gezamenlijke populatie de kritieke dichtheid zal overschrijden, dan is gezamenlijke bestrijding wel gerechtvaardigd. Deze zou dan moeten worden uitgevoerd op
het tijdstip dat pini uit de eieren gekomen is en pallida zich uiterlijk in het
3e stadium bevindt.
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Overeenkomst

Verschillen
Diprion pini

GUpinia pallida

imago:
mannetje

7 à 8 mm lang; zware,
dubbelgekamde antennen;
zwart

geheel zwart; van de poten
zijn de schenen en voeten
geelbruin; kop en borststuk
sterk behaard

op de rugzijde zwart, de
buikzijde van het achterlijf
roodbruin; de poten zijn
strogeel; kop en borststuk
weinig behaard

imago:
wjjfje

ongeveer 9 mm lang; eenvoudige antennen met 18—
20 geledingen, die onderling een zaagvormige vertanding vertonen

op de rugzijde van het achterlijf: eerst 3 segmenten
— naar de zijkanten aflopend — zwart; van het 4e
is het middelste V3 deel
accoladevormig zwart, het
resterende deel alsmede de
overige segmenten geelachtig bruin als de buikzijde

behalve het le en het laatste zijn alle segmenten van
het achterlijf aan de rugzijde zwart; voordat* eivoorraad is afgezet heeft
de buikzijde van het achterlijf een groene weerschijn; van de twee einddoorns aan de schenen der
achterpoten is de binnenste tot een chitineplaatje
vergroeid

de eieren worden in serie
in de zijkant van volgroeide naalden gelegd, gewoonlijk bij de twijguiteinden

over de witte eieren wordt
een witte, aan de lucht verhardende kitlaag aangebracht; legsels als zodanig
waarneembaar

de lichtgroene, later tot
donkergroen verkleurende
eieren worden niet door
een kitlaag beschermd, zodat ze naderhand gedeeltelijk buiten de naald kunnen uitsteken; legsels moeilijk waarneembaar

larve:
jong

bleekgeel of geelgroen met
bruine kop, in kolonies aan
de naalden

vale, groenachtig gele larven; soms ook kolonies met
zeer donkere individuen

geelachtig groene larven;
de rugzijde is tot aan de
stigmata olijfgroen; vlak
voor een vervelling is de
larve bleekgeel

larve:
volwassen

tot 3 cm lang; boven de
buikpoten zwarte puntstreep tekening

bleekgele, soms ook donkergrijze, plompe dieren; in
de kolonies vele larven van
ongelijke grootte

bleekgele of geelgroene,
slanker gebouwde larven,
waarvan de onderlinge ontwikkelingsstadia in de kolonies weinig verschillen

cocon

bruine cocons; die van de
mannetjes kleiner dan die
van de wijfjes; de cocons
van de le generatie boven
de grond, die van de 2e
gewoonlijk in de grond

cocons van de le generatie
meestal afzonderlijk aan
takken, twijgen of ander
materiaal

cocons van de le generatie
als regel in groepen tussen
de naaldbases aan de twijguiteinden

vreterij

naalden aanvankelijk aangevreten, later opgevreten;
door le generatie voornamelijk de voorjarige naalden, door de 2e oude en
jonge naalden gevreten

vreterij meestal in dennen
van 10 jaar en ouder; de
met eieren belegde naalden
weinig of niet aangevreten

vreterij voornamelijk in
jonge tot 15-jarige dennen,
echter ook in oudere opstanden aangetroffen; de
met eieren belegde naalden
zijn aangevreten
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Differences

Similarities

Diprion pini

Gilpinia pallida

Adult,
female

General colour:
dull
yellow. Length: about 9
mm. Antennae serrate
(saw-like) with 18—20 segments

Segments 1—3 and the
basal one third of the 4th
one black dorsally; the
black mark on the 4th
segment shaped like a
brace. Remaining segments
as well as the ventral side
yellowish brown, inside
spur of hind femora normal

All abdominal segments
dorsally black except the
first one and the terminal
one. Ventral side as in D.
pini but transparantly
green before ovipositing.
Inside spur of hind femora
developed into a plate

Adult,
male

General colour: black,
Length: about 7 mm. Antennae doubly pectinate

Dorsal and ventral side
black. Head and thorax
rather densely hairy. Legs
black with yellowish brown
tibiae and tarsi

Dorsal side black; ventral
side of abdomen reddish
brown. Head and thorax
sparsely covered with hairs.
Legs entirely strawcoloured

Eggs

Inserted in rows into slits,
cut into full-grown needles
and as a rule at the end of
the twigs

White, covered with a cap
of resin and easy to find

Newly laid pale green, later
on turning into a dark
green. Not covered with
a cap of resin. Difficult to
find

Larva:
young

Pale yellow or yellowish
green, head brown, feeding
in colonies on the needles

Dirty yellow, sometimes
colonies with dark-coloured
specimens

Upperside olive green,
underside yellowish green.
Just before moulting dirty
white or pale yellow

Larva:
full-grown

Length up to 3 cm. A black Pale yellow, sometimes
marking of dots and dashes colonies with dark-coloured
arranged in a row above specimens. Rather clumsy.
the abdominal feet. Feeding Of unequal size, as usually
in colonies on the needles more than one instar is
and young bark of twigs
present

Yellowish green or pale
yellow. Long and slender.
More or less of equal size,
because generally only one
instar is present

Cocoon

Brown. The male ones
smaller than the female
ones. Fixed on objects
above the soil by the first
brood, usually in the soil
by the second one

Cocoons of the first brood
as a rule fixed separately
on branches, twigs or any
other object

Cocoons of the first brood
usually in groups between
the needlebases at the end
of the twigs

Feeding

Newly hatched larvae graze
the needles down to the
midrib, older ones devour
the whole needle. Larvae
of the first brood feed
particularly on the fullgrown needles. The second
brood may cause complete
defoliation

Pines of 10 years and older
are preferred. Oviposition
places on the needles are
never damaged by the
young larvae

Usually younger stands, up
to 15 years are preferred,
however, also found in
older stands. Oviposition
places in the needles are
nearly always destroyed by
the newly hatched larvae
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