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Inleiding.

Omtrent de levenswijze en oecotogie van de lariksmot in ons land en
ook daarbuiten was op het ogenblik, dat ik mijn studie over de bestrijding
van dit insect begon, nóg maar weinig bekend. Dit maakte het noodzakelijk, mij eerst omtrent enige biologische feiten te oriënteren, toen ik in
1939 een aanvang maakte met onderzoekingen, dié moesten leiden tot een
economische bestrijding van dit telkenjare schadelijker wordend insect.
Zij zijn nimmer verder voortgezet dan noodzakelijk was met het oog op
het beperkte doel, dat ik voor ogen had en zullen daarom hier dan ook
niet in extenso worden besproken, te minder daar later onder leiding van,
dr A. D. V o ' u t e op het Biologisch Laboratorium te Hoenderlo een uitvoèrige studie van dit onderwerp is gemaakt, waarvan de uitkomsten aan
dit artikel voorafgaan. Slechts kennis van de feiten, waarover ik beschikte, is noodzakelijk, om de genomen proeven en-eventuele conclusies
te motiveren.
Medewerking bij deze onderzoekingen verleenden de Nëderl. Heide i

i

Mij, het Comité ter Bestudering en Bestrijding van Insectenplagen in Bossen, de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en de Plantsoendiensten der gemeenten Arnhem en Zelhem. Voor de verleende medewerking breng ik dezer plaatse gaarne mijn dank,
a. Biologische

bijzonderheden.

f

Omtrent de levenswijze van < dit motje zijn reeds in 1939 enkele merkwaardige feiten aan het licht gekomen. De motjes kwamen alle in een
kort tijdsbestek uit en hun levensduur bleek ook betrekkelijk kort te zijn.
Deze waarneming kan voor de uitvoering der bestrijding van grote betekenis zijn ! De rups boort zich in de naald door de vlakke zijde van het
eif waarmede dit op den'onderkant der naald gekleefd zit en komt dus
in het geheel niet aan de oppervlakte. Langzaam groeiend wordt de naald
uitgehold en eerst in de herfst vreet het rupsje die af en bezigt het uitgeholde gedeelte als woning, waarin het, tegen den stam of takken zittend,
overwintert. In 1939 vielen de naalden reeds af, voordat een groot deel
der rupsen de takken of den stam had bereikt.'
W a t van zulke, met de naald op den grond gevallen rupsjes terecht.
komt en welke invloed het vroeg afvallen der naalden heeft op de ontwikkeling der plaag is nader onderzocht.
Daartoe werd op 4 Maart 1940 de strooisellaag van 1 ha sterk aangetast lorkenbos verzameld en in de op de Zuidzijde gelegen en centraal
verwarmde cursuszalen van het hoofdgebouw der Nederlandse Heide Mij .
te Arnhem op de grond uitgespreid en onderzocht. Door de hoge temperatuur zouden eventueel levende larfjes van het lariksmotje zich langzaam'naar boven moeten werken en op de dun uitgespreide naaldenlaag spoedig opvallen.
Het gelukte ons niet zulke levende larfje's waar te nemen, alhoewel wij
onze waarnemingen voortzetten tot een tijdstip, waarop zij ook in het vrije
veld zich actief toonden.
Doorzoeken van een aantal strooiselmonsters leerde ons voorts, dat
daarin voorkwamen de verlaten huisjes van de generatie 1938—1939 en
een^ aantal kleinere huisjes van de generatie 1939—1940, die echter slechts
dode rupsjes of een ondefinieerbare inhoud bevatten. Overwintering, anders dan op de takken, lijkt ons daarom niet waarschijnlijk, een mening,
die door onze latere veldproeveii nog werd bevestigd (zie blz. 50).
W i j deden reeds in 1939 de ervaring op, dat de lariksmotjes, hoewel zij
goed kunnen vliegen, zich slechts zelden van hun geboorteplaats verwijderen en dat er daardoor enige jaren mede zullen heengaan, eer zich in
een bepaald bös een omvangrijke plaag kan ontwikkelen. W i j vonden
daarvan in 1943 een bevestiging, toen bleek, dat de in 1941 met afdoende
middelen behandelde bomen of bosranden nog maar zwak waren aange- ,
tast en zelfs nog in de lente van 1944 opvielen door hun gezonde uiterlijk temidden van de verder door de aantasting der lariksmottèh bruingekleurdè bossen.
Heeft men dus met succes een bestrijding uitgevoerd, dan zal het'in
de meeste gevallen niet noodzakelijk zijn die een volgend jaar te herhalen,
zelfs niet in perioden van ernstige lariksmotgradaties.
b. Zomerbespuitingen.
>
1. D e
Proefbespuitirigen:

.

t

Aanleiding tot deze proeven gaven de ervaringen in het jaar 1938 opge-

daan in de gemeente Zelhem. De weg Zelhem—Borculo was over belangrijke afstanden beplant met lorken. Veel plezier van deze bomen
heeft de gemeente niet gehad. Niet alleen is de lariks als laanboom niet
geschikt, waardoor bij herhaling het fietspad moest worden vrij gesnoeid
en de bómen ernstig werden misvormd, maar ook was de sterfte onder het
plantsoen groot, waardoor herhaaldelijk met grote kosten moest worden
ingeboet en ten slotte gaf een ernstige plaag van de lariksmot de bomen
gedurende een groot deel van het jaar eep haveloos uiterlijk, zodat in
1938 van gemeentewege besloten werd deze lorken gedurende dè zomer
herhaalde malen te bespuiten met een petroleumzeepemulsie. Ook in 1939
was daarmede reeds weer een begin gemaakt, toen mij via de Nederlandse
Hëide Mij een verzoek bereikte omtrent voorlichting over het nut van de
" genomen maatregelen. .
Bij mijn bezóek op 23 Mei was de bespuiting in*vollë gang. Onderzoek
ter plaatse wees echter uit, dat alle larven verpopt waren. Bestrijding in
dit stadium, waarin de op zichzelve al ongevoelige poppen in goed dichtgesponnen kokertjes aan de takken zitten, biedt al heel weinig kans op
succes ; op mijn advies is de bespuiting tijdelijk stopgezet.
'

-

•

1

De resultaten der bespuiting met petroleumzeepemulsie in het deel der
laan, dat het vorig jaar behandeld was, waren echter dermate bevredigend, dat besloten werd op uitgebreide schaal proeven te nemen met dit
spuitmiddel, ten einde na te gaan op welk tijdstip het zijn werking uitoefent en tegen welk stadium der Iariksmotten hfet het werkzaamst is. Daar
in 1938 gedurende de gehele zomer gespoten was kon dat thans niet worden nagegaan, maar leverde deze laan ons een mooi mottejivrij object tus• sen de sterk aangetaste bossen, die deze laan doorsneden en van waar
nieuwe infectie zonder twijfel verwacht mocht worden. Tevens zijn in deze
proefserie opgenomen bespuitingen met andere middelen, die volgens de
literatuur 'over de bestrijding van andere kokermotjes daarvoor in aanmerking kwamen, te weten nicotine, Nikopren en Volck-zomerolie.
De bomen in de laan zijn daartoe in groepen van 20 ingedeeld, die telkens door een groep van 5 onbehandelde bomen van de behandelde groep
gescheiden waren. De groepen van 5 onbehandelde bomen leverden dus
een controle op de werkzaamheid van de gebruikte middelen. Sommige
groepen van 20 zijn één, andere twee of driemaal met hetzelfde middel
bespoten, waarbij tevens gezorgd is, dat de behandelingen op uiteenlopende data plaatsvonden. Daardoor moest het dus mogelijk zijn iets ge
waar te worden omtrent het tijdstip, waarop het toegepaste middel het
werkzaamst is. Uit tabel I laat de indeling der proef zich gemakkelijk aflezen. Hier volgen eerst nog enkele bijzonderheden omtrent het verloop
1
der ontwikkeling van de larlksmptjes in 1939.
'
O p 30 Mei kwamen de eerste poppen uit en op 3 en 4 Juni werd een
sterke vlucht van de motjes waargenomen, die reeds op 5 Juni begon te
verminderen,' althans bij het door ons verzamelde materiaal, -dat wij in
Arnhem lieten uitkomen. In het vrije veld kwamen de motjes tot 17 Juni
voor f toen nam hun aantal snel af. Hun levensduur is wel iets langer dan
wij aanvankelijk veronderstelden en ook de duur der eiperiode overtrof
onze verwachtingen, daar wij op 17 Juni nog geen enkel uitgekomen
ei aantroffen. Eerst op 27 Juli was dit in alle proeven het geval en aan-
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A
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-gezien in de onbehandelde controle percelen toen ook het merendeel der
rupsjes de eischaal had verlaten kon de laatste bespuiting op 30 Mei
plaats vinden en de proef worden stopgezet.
De beoordelingen vonden bijna een jaar later plaats op 25 April en
8 Mei 1940, toen de contrölebomen bruin verkleurd langs de weg stonden en het merendeel der larven van de generatie 1939 warm verpopt.
Bij de beoordeling kregen de bomen een cijfer tussen de 0 en 10 al naar
gelang de aantasting meer of minder sterk was. De in tabel 1 gegeven
cijfers zijn verkregen als gemiddelden van drie cijfers door onafhankelijk
van elkaar oordelende personen toegekend. Een andere meer exacte wijze
van beoordeling was niet mogelijk, daar wij natuurlijk niet konden weten,
hoe zwaar onder natuurlijke omstandigheden een boom zou zijn aangetast
en het bovendien onmogelijk was een nauwkeurige sterfte analyse te maken van zoveel en zo heterogeen materiaal.
T A B E L I.
Overzicht

bespuitïngen

-

te Zelhem

in 1939.

Data spuiten
Middel

6/6

onbehandeld
petroleum-zeep
id.
id.
id.
id.
id.
onbehandeld

—

/
/

6/6
6/6
6/6
6/6

13/6
—

13/6
13/6

30/6

—

-

Beoordeling
op 8 Mei '40
3

17/6

4
4.

30/6
-

—

6/6
66
6/6
6/6

13/6
13/6

onbehandeld

—

—

6/6
6/6
6/6
6/6

13/6
13/6

'

—

.

,

—

19/6

7A
7
l

—

-

—

1

2

i

9
7
9
6
8
8

19/6
.

17/6
30/6

onbehandeld

—

Volck-emulsïe

-

—

—

—

2

30/6

4
4

17/6
—

2
9
9

19/6

19/6

.

7
7
5
3

19/6
19/1

nicotine
id.
id.
td.

Nikopren .
id.
id.
id.
id.
'
id.

•

17/6 of
19/6

Per groep van 20 bomen werd met behulp van een Vatspuit verspoten
100 1 vloeistof. De petroleumemulsie bevatte 7,5 % petroleum en 234%
zeep; de nicotine^oplossing had een sterkte van 0,1% nicotine en er
was 0.15 % Aseptine als uitvloeier aan toegevoegd. Nikopren bezigden
wij in een oplossing van 0.1 % , terwijl van de Volck-zomerolie 1 deel
kwam op 100 dl water.
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Gedurende en na de bespuitingen werden regelmatig waarnemingen
verricht. Petroleum schijnt op de motten aanvankelijk een afschrikkende
werking uit te oefenen, hetgeen ook bij nicotine, zij het in minder sterke
mate, werd waargenomen. Later bleken evenwel ook' op de bomen met
deze middelen behandeld, eieren voor te komen, zodat deze afschrikkende
werking onvoldoende beveiliging geeft en een eventueel gunstig resultaat
van deze middelen dus niet aan deze „repellent" werking kan worden
toegeschreven.
t Uit de in Tabel I vervatte cijfers kunnen wij de gevolgtrekking maken,
dat petroleum-zeepemulsie alleen omstreeks 13 Juni toegepast, werkzaam
is. Dit is in de periode, dat de eieren zich enigermate hebben ontwikkeld.
O p de pas gelegde eieren is de invloed gering en zijn zij eenmaal uitgekomen, dan helpt dit middel ook niet meer. De jonge larf, veilig in de
naald verborgen, is voor dit contactvergif onbereikbaar.
Beter dan 'de behandeling met petroleumzeepemulsie voldoet een be~
spuiting met nicotine. Het beste is de werking weer in de periode, dat
in de meeste eieren het embryo tot ontwikkeling is gekomen, maar ook op
pas gelegde eieren moet blijkens de proef, waarin alleen'op 6 Juni gespoten werd, de werking gunstig geweest zijn. In ieder geval overtreft
nicotine de werking van de petroleumzeepemulsie en het tijdstip van toediening komt er eVenmin zo precies op aan, mits men niet tejaat toepast,
want de op 6 Juni en 19 Juni gespoten bomen waren maar weinig beter
dan die, welke alleen op 6 Juni gespoten waren, zodat de invloed na
13 Juni wel degelijk moet zijn afgenomen. Dit is in tegenstelling met onze
ervaring Nikopren, een verbeterd nicotine preparaat, dat ook laat in het
seizoen toegepast, uitstekende uitkomsten geeft en daardoor nicotine overtreft. Deze gunstige uitkomsten der late bespuitingen, als de rupsjes al uit
het ei in de naald gekropen zijn, menen wij te moeten verklaren door aan
te nemen, dat de nicotine in de lege eischaal is gedrongen en deze geheel of gedeeltelijk vulde, waarbij de op een afstand levende larf dus gedood wordt door de zich ontwikkelende en in de mijn dringende nicotinedampen.
„Zomervolck", dat te laat ontvangen werd om er een hele serie mede
te behandelen, gaf bij een late bespuiting geen betere uitkomsten dan de
petroleumzeepemulsie.
Mits uitgevoerd op het juiste tijdstip beschikken wij dus op grond van
deze proeven voor de bestrijding van de lariksmot in lanen en op kweekerijen over een afdoende bestrijdingsmethode, bestaande uit één-, liefst
tweemalige behandeling met nicotine of Nikopren. Voor de lariksbossen
is een dergelijke methode, waarbij van een spuitmiddel gebruik moet worden gemaakt, waardeloos.
Dat het juiste tijdstip van behandeling in het oog moet worden' gehouden bleek ons uit een in 1940 genomen practijkproef met nicotine, die
men hieronder besproken vindt/
/

2. Een practijkbespuiting.

(

'

*

Het gunstige uiterlijk van de nicotine bespoten proefvakken was oorzaak, dat in de gemeente Zelhem door samenwerking van gemeente en
particulieren alle aangetaste lorken in 1940 met nicotine 2 % konden worden bespoten. Evenals in 1940 vlogen de motjes van 1 Juni af tot omstreeks 1 Juli en zo zou deze 4bespuiting dus omstreeks 21 Juni hebben
l
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moetën plaatsvinSen, hetgeen ik dan ook adviseerde. Door allerlei Omstandigheden vond zij eerst tussen 10 en 15 Juli plaats, derhalve 3 weken
te laat. Aangezien echter ook in 1939 de late bespuitingen nog een gunstig effect uitoefenden, waren wij benieuwd naar de beoordeling van de
resultaten van de bespuiting in 1941. Zij vielen erg tegen, zodat dus de
keuze van het tijdstip van bestrijding met nicotine vrij nauw blijkt te luisteren, hetgeen de practische toepassing wel erg in de weg staat.
c.

Zomerbestuivingen.
1. Late

bestuivingen.,

In aansluiting op de bespuitingsproeven te Zelhem werden daar in
1939 ook enige proefvakken gestoven met een Derrispoeder, dat % %
rotenon bevatte en een Pyrethrumpoeder met een gehalte van 0,15%» aan
pyrethrinen. Als draagstof fungeerde in beide stuif mengsels fijngemalen
gips. Per 20 bomen kwam 20 kg poeder,«dus één kg poeder per boom,
hetgeen een zeer grote hoeveelheid mag worden geacht.
V a n Derris schijnt geen invloed uit te gaan op cfe motjes ; Pyrethrum
doet ze uit te toppen, waarin zij gaarne vertoeven, vallen en bovendien
schijnt het een zekere afschrikkende werking te hebben, doch reeds enige
dagen na de bestuiving vermindert deze werking om spoedig daarna geheel te verdwijnen. «Jn ieder geval troffen wij in de met Pyrethrum bestoven bomen op 27 Juli minder eieren aan dan in de onbehandelde. Een
overzicht van deze proeven en de ermede verkregen uitkomsten zijn Samengevat in tabel II.
{
TABEL II.
Bestuivingen

tc Zelhem

t
"
.

Middel
onbehandeld
Derrispoeder
id.
t id.
id.
'
id.
id.
onbehandeld

t pyrethrumpoeder
id.
' ,
id.
id.
id.
id.

in 1939«

Data stuiven
6/6

17 of 19/6

13/6

-

—

6/6
6/6
6/6
6/6

•

13/6
13/6

2

—

3
3
3
3
3
3

19/6
.19/6.
17/6 '
30/6

-

6/6
6/6
6/6
6/6

•

—

~

13/6
13/6

—

19/6

i

17/6
30/6
-

-

.

-

•

2

•

19/6

V

onbehandeld

,

Beoordeling
op 8 Mei 40

30/6

,

'6
5
5
4
3
. 3
3

Daaruit blijkt, dat deze middelen in de zomer toegepast, waardeloos
zijn, hetgeen achteraf geen .verwondering wekt, daar de rupsjes bij liet
uitkomen niet aan de oppervlakte van de naald komen, maar zich via de
bodem van het ei in de naald boren en in een mijn verder leven, zodat

47contact met deze aanrakingsgiften uitgesloten moet worden geacht. Intussen geeft de afschrikkende werking van Pyrethrum wel enige verbetering in de toestand der bomen, doch van betekenis voor de practijk is
dit toch niet.
.
2. Vroege bestuivingen.
, Laboratoriumonderzoek

,
met Derris

en

Pyrethrum.

W i j zagen dus, dat contactvergiften als Derris en Pyrethrum en zq
ook het Jater ontdekte D.D.T. en H.C.C.H. weineg kans bieden bij de
bestrijding van de lariksmot in de tweede helft van het jaar bruikbare resultaten te geven. Nu staan de zaken in de voorzomer, wanneer van. de
'jonge lariksknoppen de naalden worden uitgevreten en het insect zijn
grootste schade aanricht, wel iets anders. Dan zijn de larfjes weliswaar
eveneens door een kokertje beschut tegen de contactvergiften, doch zij
moeten zich langs de takken jiaar de knoppen begeven en bovendien,
een jonge naald is slechts korten tijd in staat de toenemende honger van
de thans snel ^groeiende rupsjes te stillen, zodat zij telkens 'gedwongen
zijn een andere naald op te zoeken en zich daarbij uiteraard over de bestoven oppervlakte moeten verplaatsen. Zij zullen daardoor wel degelijk
in aanraking met de genoemde contactvergiften komen.
In 1940 zijn wij daarrom begonnen proeven te nemen nopens de gevoeligheid van de uit hun winterrust ontwaakte, rupsjes voor de contactv
• vergiften Derris en Pyrethrum.
^
O p 20 April liepen de larfjes zeer actief op de takken rond en een dag
later waren de sporen van hun vreterij dan ook duidelijk merkbaar. De
daaropvolgende dag zijn dergelijke takken met een, rijke bezetting aan
t lariksmotjes verzameld en om verdorren te voorkomen in flessen met
T A B E L III.
Laboratoriumproeven
Datum

Derris met 2 %

22 April na
bestuiving

'

'

met Derris en Pyrethrum in 1940.
rotenon ' •

geen bijzondere activiteit
* ,

'
,

Pyrethrum met 0.45% pyrcthrinen
vele rupsjes laten zic^i zakken
of verlaten de huisjes ; andere
reageren door verhoogde activiteit.

enkele huisjes afgevallen; enige vreterij blijkens de geprodu-,
ceerde uitwerpselen.

enkele rupsjes dood, vnl. die,
welke de huisjes verlieten ; vreterij van de andere gaat door.

de rupsjes gaan,* zodra de zon
op de tak valt, lopen en bege-'
ven zich naar andere naalden.
Een merkbaar aantal valt daarbij thans van de tak.

vreterij begint sterker te worden.
*

24 April

vreterij neemt af en de sterfte
neemt toe.
":

enkele vreten door en zoeken
nieuwe naalden.

26 April

geen vreterij of activiteit.

tamelijk sterke vreterij; herstel
is ingetreden.

29 April

geen vreterij; alle ' larven gestorven.

volledig herstel met sterke vreterij. '
.

23 April
morgen
. *

middag
23 April

•
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water geplaatst. Een deel dezer takken is bestoven in het in ons laboratorium gebruikte doserihgs-stuifapparaat met 300 mg derrispoeder, bevattende 2 % rotenon en een ander deel werd bestoven met eenzelfde hoeveelheid Pyrethrumpoeder, waarvan het pyrethrinegehalte 0,45% bedroeg. De gebruikte hoeveelheden komen overeen met een poedergebruik
van 50 kg per ha. De uitkomsten dezer proeven zijn opgenomen in onderstaand overzicht.
W i j zien dus na een sterke en heftige reactie op de bestuiving met Pyrethrumpoeder een geleidelijk herstel en slechts een gedeeltelijke sterfte
onder de proefdieren : omgekeerd werkt Derrispoeder veel langzamer,
maar voert in enkele dagen tot afdoende resultaten.
Alvorens over te gaan op veldproeven met Derrispoeders wilden wij
vooraf trachten te bepalen, bij welk rotenongehalte het poeder bij een
normale bestuiving va$ plusminus 50 kg per ha nog zijn letale werking op
de lariksmotjes zou uitoefenen. Deze proef kon eerst op 1 Mei genomen
worden en; toen naderde een deel der rupsjes reeds hun vollen wasdom,
zodat zij vermoedelijk veel minder gevoelig zullen zijn geweest dan pas
na de overwintering. De uitkomsten van dit onderzoek zijn hieronder
samengeyat.
.
v
TABEL IV.
Laboratoriumproeven
mef Derrispoeder
Rotenongehalte
in %
2

.

in 1940.

Data uitwerpselen controle
' 3 Mei

4 Mei

6

Mei

weinig

geen

. geen

1

zeer weinig

weinig
—
slechts
van de oudere stadia

geen

H
34

zeer weinig

weinig

geen

vrij veel

weinig

veel {vooral van de
oudere stadia

onbehandeld

zeer veel

V

(vooral
zeer veel
(vooral zeer veel
ook van de jongere van de jonge stadia)
stadia)

Derrispoeder met
rotenon heeft klaarblijkelijk nog een voldoende
hoog gehalte om in de laboratoriumproeven alle larfjes, zelfs in het bijna
volgroeide stadium, te doden,
*
E)eze proeven zijn in 1941 voortgezet. W i j namen waar, dat al voordat de knoppen der lorken uitgekomen waren, de rupsjes zich naar de
uitluikende knop begaven. O p 9 April slaagden zij er voor het eerst in
de jonge nog niet gestrekte naalden aan te boren. O p 18 April zijn toen
bestuivingen verricht op takken bezet met een groot aantal huisjes, bevattende halfwas rupsen. Daarvoor werden derrispoeders gebezigd met
resp.: 0,06, 0,12, 0,18, 0,24, 0,30% rotenon in hoeveelheden van 300 mg
per proef, overeenkomend met 50 kg per ha.
Gedurende de bestuiving waren de dieren als gevolg van invallende
koude weinig actief. Ook daarna in de middaguren was het niet mogelijk
de bestoven takken in de zon te plaatsen, waardoor de uitwerking van het
poeder geringer moet zijn geweest dan onder veldcondities. De resultaten
dézer proef waarvan de protocollen gedurende de evacuatie verloren gin(
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gen, deden zien, dat men met deze bestuivingen niet ver beneden de
rotenon kan gaan.
N

. Veldproeven

met

c

/c

Derrispoeder.

Ongunstig, weer en gebrek aan tijd maakten het onmogelijk iri 1941
veldproeven te nemen, hoewel de proefvakken bereids waren uitgezet.
Eerst in 1942 vonden deze op 15 April plaats op het landgoed Zijpendaal
te Arnhem. De lorken hadden nog maar pas hun knoppen geopend, zodat
de larfjes gedwongen waren herhaaldelijk van knop tot knop te lopen.
Gebruikt werd Derrispoeder in gehalten van
34 e n
rotenon, waarbij als draagstof dolomietmergel fungeerde. De uitkomsten dezer proeven
stelden ons teleur. O p 16 April kwamen op alle bomen nog levende larven voor ; slechts bij de proef met
werden enkele dode exemplaren
waargenomen. Acht dacjen later stonden de bomen met
behandeld,
er goed voor, hoewel toch het resultaat niet afdoende was ; bij de proef
met 347c. was slechts bij enkele bomen een gunstig effect te constateren
en ook Vs% scheen nog een betrekkelijk gunstigen invloed te hebben geoefend, maar op 30 April bleek toch wel, dat in alle proeven nog te veel
larfjes het leven er hadden afgebracht en de toestand, waarin de bomen,
die met % en Vs% rotenon-houdend poeder behandeld waren, viel
erg tegen. Zelfs het effect van de bestuiving met Derrispoeder bevattende
rotenon stond ver achter bij dat van een winterbespuiting, waarover nog aanstonds het nodige zal vyordén vermeld.
Een 2e serie, proeven werd op de Waterberg bij Arnhem genomen op
den 24en April, toen- de naalden der kortloten al in een horizontaal vlak
lagen. Aangezien de larfjes nu al verder ontwikkeld waren, werd slechts
derrispoeder met ]/2% rotenon beproefd, dat als draagstof bij één groep
van bomen gips, bij de andere dolomietmergel bevatte. De uitkomsteh
dezer proeven waren dusdanig slecht, dat van voortzetting van proeven
in deze richting werd afgezien.
'
/
. Laboratoriumonderzoek

met D.D.T.

en

H.C.C.H.

Beide nieuwe, hierboven genoemde middelen, die voor' sommige insecten in een fantastisch lage concentratie al dodelijk zijn, dienden natuurlijk ook ter bestrijding van de larven der „ lariksmotten te worden beproefd. Door verschillende oorzaken kreeg ik in 1946 pas betrekkelijk
laat beschikking over aangetaste takken, die eerst op 20 April bestoven
konden worden, toen een groot deel der larven reeds was verpopt. Daar
als gevolg van de oorlogshandelingen ons dóseringsapparaat verwoest
was moest de bestuiving plaatsvinden met een geïmproviseerde handverstuiver. Een nauwkeurige dosering was dus niet mogelijk. Na de ,bestuiving, die buiten in dè zon plaats vond, kwamen de takken te staan in
de tijdelijk als laboratorium ingerichte museumruimte van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, waar geen zon doordrong en de
temperatuur feitelijk te laag was. Ondanks al deze ongunstige omstandigheden konden toch een serie gegevens bijeen worden gebracht, die
voor eventueel verder onderzoek als uitgangspunt kunnen dienen.
Nadat op 22 April de flessen met takken op schone opvangbakken waren geplaatst ter verzameling van de geproduceerde uitwerpselen noteerden wij op 25 April onderstaande uitkomsten :
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Laboratoriumproeven

TABEL V.
met D.D.T, en H.C.C.H.

in 1946.

middel

gehalte in %

x) Gesarol (D.D.T.)

100 .

geen

id.

25

zeer weinig

id.
'

id.
id.

12,5
.

-

opgevangen uitwerpselen

iets meer dan 25%

5,0

iets meer dan 12,5%

1,0.

Iets meer dan 5%

xx) Nioka
(C6H6C16)

100

id.

25

geen

id.

12,5
, 5
1

tamelijk veel

id,
id.
onbehandeld

vrij veel
"r

—

zeer weinig
geen
-

weinig

*) Gesarol, in den handel gebracht door den Zwitserscn fabrikant G e i g y ,
zelf 5 % D . D . T .

.

bevat

[

**) Nioka, een Belgisch product, b e v a t f 6 , 4 % hexachloorcyclohexaan (C6H6C16) en
heeft dus een vermoedelijk gehalte van plusminus 0,64% van de werkzame gammaisomeer.
*
\

Gesarol kan dus vermoedelijkjn een vermenging van 1 :3 met een of
andere draagstof, tegen de oudere larven nog met succes worden gebruikt.
Mogelijk kan tegen de pas uit hun winterslaap ontwaakte jeugdstadia
met nog minder worden volstaan, H . C . C . H . preparaten komen blijkens de geringe resultaten van het zuiver Nioka voor dit doel niet in aanmerking.
d. Proeuen met uangbanden.
Aangezien'wij veronderstellen, dat misschien een belangrijk percentage
der larfjes in de strooisellaag overwinterde en mogelijk zelfs de overwintering onder bepaalde omstandigheden (b.v. strenge vorst en sneeuwval)
bijna uitsluitend in de moslaag zou kunnen plaatsvinden, hebben wij
onderzocht o£ met behulp van vangbanden de bestrijding zou zijn uit te
voeren. V a n een sterk aangetast perceel op den Waterberg te Arnhem
werden de onderste takken van de bomen verwijderd om opklimmen langs
neerhangende takken te voorkomen en vervolgens zijn op 4 Maart 1940
deze bomen aan de voet rondom voorzien van een strook rupsenlijm
(Treetanglefoot), die ook bij betrekkelijk lage temperatuur voldoende
kleverig was. Geregeld is nagegaan, of er ook rupsjes op of orlder de
banden voorkwamen.
\
O p 8 Maart waren op Zijpendaal enkele rupsjes uit hun winterslaap
ontwaakt en verplaatsten zich zeer traag over de takken, waarop zij de
winter hadden doorgebracht. V a n toen af konden wij dus verwachten, dat
zij ook op of onder onze lijmbanden werden aangetroffen, echter, zij bleven afwezig. Ook toen op 21 April de boompjes door de sterke activiteit
der mottenlarfjes, die op de takken hadden overwinterd, een lichtgroene
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'tot witte tint hadden aangenomen, kwamen zij óp deze banden slechts
sporadisch voor. Eerst op I Mei, toen de lorken zelf al de bekende roestbruine kleur hadden aangenomen, werden de larfjes op de lijmbanden talrijker. Daar hun huisjes groter waren dan van de-pas uit hun winterslaap ontwaakte exemplaren veronderstellen wij, dat de rupsjes zich aan
een spinseldraad uit de kaalgevreten bomen laten zakken, om vervolgens
tegen de stam weer op te kruipen.
»•,.
Intussen zal het de lezer duidelijk zijn, dat het aanleggen- van vangbanden ter bestrijding van de lariksmot van geen betekenis is voor het
bestrijden van een plaag.
e. Winterbespuitingen.

'v

-

Alle proeven op dit onderwerp betrekking hebbende, zijn uitgevoerd op
de Waterberg te Arnhem in samenwerking met de Gemeentelijke Dienst
voor Reiniging, Ontsmetting, Landelijke eigendommen, Plantsoenen en
Begraafplaatsen aldaar, die ons niet alleen proef terrein afstond, maar ook
de béspuitjngen onder mijn leiding deed uitvoeren.
1. Proeven

met vruchtboomcarbotineum.

'

Een in de herfst van 1939 sterk aangetast perceel werd in 2 helften ingedeeld. De ene helft is op 4 Maart 1940 met een 7^-procentige vruchtboomcarbolinéum bespoten, de andere bleef onbehandeld en moest als
controle dienst doen. Ten einde overlopen van larfjes van het niet behandelde vak naar het bespoten gedeelte te voorkomen, werd een gang
tussen beide vrij gesnoeid en ter voorkoming van eventueel opkruipen
van larfjes langs tot op den, grond afhan'gertde takken zijn deze verwijderd. Voorts werden de proéfbomen aan hun basis van een vangband
voorzien, die moest maken, dat geen op de bodem overwinterend larf je
onze proefstammen zou kunnen bereiken.-Wij wisten toen nog niet, dat
deze voorzorgsmaatregelen volkomen overbodig zijn.
Reeds op 21 April 1940 werd een sterke vreterij van de lariksmot waargenomen en bij de daarop volgende controle van onze proefvakken op
1 Mei moest worden vastgesteld, dat eeri carbolïneumbespuiting als bestrijdingsmiddel der op de stammen overwinterende larfjes volkomen
waardeloos is. Ëeide vakken, zagen even bruin en een vermindering van
het aantal larfjes op de bespoten bomen kon niet worden geconstateerd.
2. Proeven met winteroliën*
.
Aangezien, een winterbespuiting met carbolineum tegen de overwinterende rupsjes uitgevoerd, geen resultaat opleverde, zijn zulke bespuitingen in 1,941 uitgevoerd met een Shell-winterolie, nl. W . U . 117. Deze
olie bevat als insectendodend 'middel behalve een petroleum derivaat nog
dinitrocresol. Verwacht werd, dat deze olie beter dan carbolineum door de
wanden der huisjes, waarin de rupsjes overwinteren, zou binnendringen.
De bespuiting werd uitgevoerd met een 6 % olie-emulsie'in water op 10
Maart 1941. De weersomstandigheren waren gunstig, doch het resultaat
was even weinig bevredigend, als dat verkregen met ëen 73/flc carbolineumbespuiting. De gebezigde oplossing W . U . 117 is nog vergeleken met
carbolineum ^}/^c^e t.o.v. dopluis op appel, maar in ,die proef overtrof de
olie verre de carbolineum in uitwerking. <
Aangezien dus een met D.N.C. verbeterde winterolie niet werkzaam
i
.
.
.
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was, mogen wij evenmin resultaat verwachten van een zuivere olie-smulsie.
Klaarblijkelijk dringen emulsies niet door in de dichtgesponnen huisjes,
waarin de rupsjes overwinteren. Het zou daarom nog mogelijk zijn dat
een oplossing van een dinitri-ortho-cresolaat, daarin wel kan doordringen
en de larfjes doodt. W i j nameli ons voor daarover in 1942 proeven te
nemen.
'
*
3. Proeven

met

boomkleurstoffen.

De lang aanhoudende winter maakte de bossen in het voorjaar van
1942 gedurende geruimen tijd ontoegankelijk, zodat een voorgenomen bespuiting met een waterige oplossing van dinitro-ortho-cresol tegen de
overwinterende larven van de lariksmot pas omstreeks 10 April, toen de
knoppen op springen stonden, kon worden uitgevoerd. Als gevolg daarvan
is niet met de voorgenomen concentratie van 1 % dinitro-ortho-cresol in
water gespoten, maar werd met het oog op eventuele verbrandingsverschijnselen het gehalte tot ^2% verlaagd. Gebezigd werd een boomkleurstof in poedervorm nl, D.N.C. Krimpen, die ook in de tuinbouw in
een gehalte van ]/l% wordt verspoten.
Aanvankelijk was het\ oordeel over de resultaten van deze bespuiting
niet onverdeeld gunstig. Toen later in het seizoen de opstanden nogmaals
werden geïnspecteerd, bleek duidelijk, het grote verschil tussen de bespoten en niet behandelde complexen. In eerstgenoemde bleef de beschadiging beperkt tot enkele laag afhangende of ver uitstekende takken,
die kennelijk onvoldoende waren geraakt en die bij de eerste inspectie
op 14 April een ongunstige indruk maakten ; de niet behandelde opstand
was evenals het omringendè bos, totaal bruin verkleurd.
De goede uitslag dezer proef maakte het gewenst, dat dit onderzoek in
1943 op uitgebreider schaal zou worden voortgezet. Moeilijkheden werden echter ondervonden, doordat de Utrechtse Asphaltfabriek ons de
toegezegde voorraad dinitro-ortho-cesolaat niet op tijd afleverde. Toen
per 10 Maart Larix sibtrica begon uit te lopen en deze stof nog niet
ontvangen was werd de hulp ingeroepen van de N . V . Agro-chemie te
Arnhem, die ons onmiddellijk uit eigen proefvoorraad een monster Selinon ter beschikking stelde, zodat reeds de volgende dag de proefbespuitingen konden plaats vinden op een aantal Japanse lariksen, waarvan de
knoppen toen reeds sterk waren gezwollen, doch waarbij het groen nog
bedekt bleef. Gespoten werd in de middag bij windstil weer en betrokken
lucht met een oplossing van 300 gr, Selinon op 15 liter water, dus met
een concentratie van 2 % , d.w.z. de dubbele concentratie, die in de ooftteelt als winterbespuiting wordt toegepast.
De lariksmot liep in 1943 voor het eerst op 23 Maart. Een week later
was de door haar aangerichte schade nog niet van ernstige aard, maar op
5 April waren er toch veel naalden leeggevreten en de bomen hadden
daardoor op een afstand een geelgroene tint aangenomen ; 4 dagen later
zagen zij dan ook geheel bruin en nu bleek tevens, dat op vele plaatsen
reeds volledige ontnaalding had plaatsgevonden. O p 12 April waren de
larven volgroeid èn begon de verpopping ; de bomen zagen er uit, of de
brand er door was gegaan. Toen was dus het tijdstip aangebroken om de
resultaten van onze bespuiting te controleren en wij konden daarbij vaststellen, dat zij volledig aan haar doel had beantwoord. De bespoten gedeelten staken als groene oasen af in het geheel bruin verkleurde bos ;
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huisjes met poppen van de mot werden daar slechts aangetroffen in enkele uitstekende toppen, die klaarblijkelijk onvoldoende waren geraakt.
In de winterbespüiting met D.N.C. preparaten bezitten wij dus een afdoende methode om de lariksmot in lanen, plantsoenen en op kweekerijen
te bestrijden op een wijze, die beter, gemakkelijker en goedkoper is dan
een zomerbehandeling met nicotine. Echter : voor de bosbouw is ook deze
methode ongeschikt, omdat bespuitingen daar veelal door ligging en
watergebrek niet economisch kunnen worden uitgevoerd.
[.

.

Winterbestuivingen,

De goede uitkomsten verkregen met D . N . C . ^vinterbespuiting deden mij
het/plan opvatten niet te spuiten maar te stuiven met dinitro-ortho-cresol
wel op een nevelige dag of op een dag, dat de opstand door regen is
bevochtigd. In het op de takken hechtend water kan het poeder dan oplossen en mogelijkerwijs door de huisjes der motjes naar binnen dringen.
Slaagde dit plan, dan zou de toepassingsmogelijkheid in de bosbouw
natuurlijk toenemen en wij zouden beschikken over een practische bestrijdingsmëthode tegen dit steeds schadelijker worden insect.
Aan dit plan is op 12 Maart 1943 gevolg gegeven, toen op het landgoed Zijpendaal een aantal alleenstaande lorken, die met huisjes van de
lariksmot dicht waren bezet, werd bestoven met een stuifmengsel, bestaande uit 9 gewichtsdelen gips en 1 deel fijn gepoederd D.N.C. Krimpen, (samenstelling 1941, nl, natriumdinitro-orthocresolaat).
De weersomstandigheden, waaronder deze bestuiving plaats vond^waren als volgt: de regen, die 's nachts viel, hield in de morgen op, terwijl
daarbij de temperatuur beneden het vriespunt daalde, zodat een ijslaagje
om takken en twijgen ontstond. Omstreeks 10 uur brak de zon door en
van dat ogenblik af smolt de ijzel weg en waren de takken dus weer met
een laagje water overdekt. O p dit ogenblik werd de bestuiving uitgevoerd.
Spoedig daarop brak de zon weer door en verdampte het aan de boom
hechtend water betrekkelijk snel. Lang heeft de ontstane oplossing niet
kunnen inwerken, maar de resultaten waren even schitterend als die van
de bespuiting met Selinon hierboven vermeld.
^Een herhaling van de hierboven beschreven stuifproef vond plaats in
de morgen van de 29e Maart, toen door een ochtendnevel de bomen
waren bevochtigd. De kortloten waren op dat tijdstip alle reeds uitgelopen en ernstige verbrandingsverschijnselen deden zich dan ook enige
dagen na de bestuiving voor. De ontstane beschadiging veroorzaakte een
soortgelijk beeld als de beschadiging, aangericht door de lariksmot, die
echter op de behandelde bomen niet meer in levende lijve voorkwam.
.De bestrijding van de lariksmot zal m.i. moeten worden gezocht in
zulke winterbestuivingen met D.N.C.-houdende stuif poeders. W i j hadden
dan ook het plan opgevat in- 1944 daarmede proeven óp uitgebreide
schaal te némen ten einde de minimale hoeveelheid stuifpoeder van het
laagste gehalte aan D.N.C. te bepalen, waarmede nog zou kunnen worden
volstaan, alsmede om na te gaan of dolomietmergel, dat belangrijk goedkoper is dan gips, eveneens als draagstof dienst kan doen. Voorts zou
nog worden onderzocht of bestuivingen in de late herfst^jf in het hartje
van de winter eenzelfde effect hebben als de beproefde vroege voorjaarshandelingen.

\
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Alles daartoe was op de Loenermark in gereedheid gebracht, doch
de door de Duitsers getroffen maatregelen hebben de uitvoering daarvan
verhinderd. Het is echter gewenst, dat dit onderzoek spoedig weer wordt
opgenomen.
g. Nieuwe

bestrijdingsmogelijkheden.

Hoewel de samensteller van dit artikel meent, dat van alle besproken
bestrijdingswijzen de winter bestuiving met D.N.C. voor'de bosbouw de
meeste perspectieven opent mag toch niet uit het oog verloren worden,
dat het voortgezette onderzoek en vooral de verruiming van ons inzicht
in de oecologie der plaag door het werk van V o û t e en W a l e n k a m p weer nieuwe mógelijkheden opent.
In de eerste plaats zou bescherming van de bomen door D.D.T. nog
kunnen worden geprobeerd als bestrijdingsmiddel. Het is zeer goed
mogelijk, dat een gering contact van met D.D.T. bestoven plantsoen
de motjes verhindert haar eieren te leggen op de met dit middel behandelde bomen, nog afgezien van het feit, dat het geringste contact voor
deze motjes letale gevolgen kan hebben. Voorts zou een zomerbestuiving
metv D.T.T. misschien nog kansen bieden ; dat alles is nog onvoldoende
onderzocht.
In de tweede plaats maakt het feit, dat cle met de naalden afgevallen
larfjes niet goed de winter doorkomen het mogelijk: te trachten kunstmatig een vroegtijdige naaldval in de aangetaste percelen in het leven
te roepen, door bijvoorbeeld een bestuiving met D.N.C. kalkstikstof of
misschien een bepaalde groeistof in de herfst uit te voeren.
h. De economie

van de

bestrijding.

W i l een bestrijdingsmaatregel algemeen ingang vinden, dan dient men
niet alleen de kosten er van nauwkeurig te kennen, ook dient men te
weten, hoe groot de schade is, die een bepaalde parasiet aanricht. Over
dit laatste zijn wij in de bosbouw helaas al heel slecht ingelicht. W i j
weten uit ervaring, dat de lariks door herhaalde kaalvreterij kan
worden gedood: meestal echter loopt het beter af, maar wat dan door
gehele of gedeeltelijke ontnaalding het aanwasverlies is in het jaar van
de kaalvreterij en. of er een eventuele nawerking is en hoe groot die is,
daaromtrent zijn wij in hêt geheel niet ingelicht. W e l kan uiteraard bij
; een snelle groeier als de lariks het geldelijlc verlies door achterblijven
in aanwas spoedig belangrijke bedragen gaan ^belopen, die een zelfs
kostbare bestrijding rendabel maken.
Ten einde de schade té leren kennen, die de vreter ij van de lariksmot
veroorzaakt, zijn voor het eerst in 1942 onderzoekingen verricht. Daartoe
werd .met medewerking van de Dienst voor Reiniging, Ontsmetting,
Landelijke eigendommen, Plantsoenen en Begraafplaatsen te Arnhem
een ^proefveld ingericht. De dikte en lengte der bomen werd in de winter
gemeten. De bomen waren tot nu toe niet aangetast door de lariksmot.,
O p twee van de vijf vakken van plusminus 60 bomen zijn toen op
14 April in telkens 20 bomen per vak takken, dicht bezet met larven
van hetulariksmotje, gebonden ten einde ze er op over te brengen en
hen een natuurlijke kaalvreterij in deze perceelen te weeg te* doen brengen. Hoewel wij waarnamen, dat op 14 April de larfjes wel over de
takken liepen bleek de poging tot overbrenging toch een mislukking. Zij

/

bleven op de takken, waarop zij zaten en waren voor een deel van honger
omgekomen. De proef werd 25 April herhaald en nu werden de takken •
met de intussen half volgroeide, dus sterkere en actievere larfjes in de
bomen gebonden, er voor zorgende, -dat de afgesneden takken voldoende
contact maakten met de boom, waarin zij werden gebonden ten einde
het overlopen te bevorderen. Ook dit mislukte. Klaarblijkelijk laten de
larfjes zich bij voedselgebrek eerder zakken aan draden, dan dat zij de
takken lopende verlaten, althans, eerstgenoemde verbrei ding s wij ze namen s
wij te velde bijvoorbeeld op 24 April waar in de kaalgevreten bossen.
In onze proeven waren uiteraard de takken laag in de bomen gebonden
en zijn de dieren misschien op de bosbodem terecht gekomen en daar
verongelukt. Daardoor-konden in 1942 geen waarnemingen worden
verricht.
' *
'
\
i
De 12e April 1943 werd daarom begonnen met kaalplukken en kaalknippen der proefbomen. O p 13 April moest deze zeer tijdrovende arbeid, bij gebrek aan een voldoend aantal plantsoenarbeiders, reeds worden stopgezet.
V
Aangezien gebleken was, dat dinitro-ortho-cresol soortgelijk effect
, heeft als de vreterij van de lariksmot werd1 besloten, de te ontnaalden
bomen te bespuiten met een Selinon oplossing. Dank zij de grote medewerking van de Arnhemsche Plantsoendienst kon dit reeds in de middag
van de 13e April bij bedekte lucht en matige wind geschieden. De volgende dag brak de zon door en waren van de 40 bespoten bomen in de
middag de naalden reeds verschrompeld. De behandeling heeft dus zeker
2 weken later plaatsgevonden dan de ontnaalding in de natuur.
Het herstel der bomen na de bespuiting met Selinon verliep trage# dan
van die,, welke door de mot waren kaalgevreten, maar men bedenke wel,
dat zij ook veel later kaal werden. De aanvankelijke' indruk, dat de
schade door de Selinon-bespuiting ernstiger zou zijn dan die van de
mot 'moesten wij dan ook korte tijd later weer herzien/ zodat bedoeld
proefveld dus in het voorjaar van 1944 kon worden gemeten.
In verband met mijn detachering bij de Planténziekenkundige Dienst
heb ik de controle van dit veld in het voorjaar 1944 aan mijn opvolger
moeten overdragen, die jammer genoeg bedoelde metingen niet heeft uitgevoerd. Het is alleszins gewenst, dat dit onderzoek spoedig opnieuw
zal worden ppgezet, hetgeen aan de hand van de boven omschreven
ptoeftechniek thans zonder kans op mislukking zal kunnen geschieden.
Met D.N.C. is het mogelijk het proefveld vrij te houden van motten ; met
hetzelfde middel kan men de vreterij op bevredigende wijze imiteren,
zelfs in een betrekkelijk hoge opstand.
,

'
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Door het leggen van vangbanden was geen bestrijding mogelijk, aan* gezien de overwintering niet in het strooisel, maar op de takken plaats
viödt. De in de herfst met afvallende naalden op de bodem terechtkomende larfjes sterven gedurende de wintermaanden.
1
In de voorjaarsmaanden leek bestrijding met Qerrispoeder mogelijk te
zijn, döch deze methode heeft in de practijk niet voldaan. Mogelijk kan
daarvoor een D.D.T.-bestuiving worden aangewend, maar dat is nog
onvoldoende onderzocht. Éyrethrum en H . C . C . H . zijn voor dié doel
onbruikbaar.
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Een effectieve bestrijding van de eierleggende motjes met Derris- of
Pyrethrumpoeder was niet mogelijk en evenmin hadden deze stoffen een
dodende werking voor de eieren of de pas daaruit voortgekomen larfjes.
In die periode voert echter een bespuiting met nièotine of Nikopren 1
0/00 tot bevredigende uitkomsten. Ook een herhaalde aanwending van
een petroleumzeep-emulsie heeft in'deze periode nuttig effect. De andere
beproefde middelen voldeden niet.
,
,
Een bespuiting met carbolineum
% of een met 6 °/o van een met
D.N.C. verbeterde winterolie voldeed niet om de op de takken overwinterende larven te doden. Dit is echter wel mogelijk door een winterbespuiting met een boomkleurstof, opgelost in water en eveneens door bestuiving van de natte opstand met een poeder dat 10% D.N.C. bevat. Onderzocht moet nog worden, of ook met een lager gehalte aan D.N.C. in zulk
poeder het gewenste effect kan worden bereikt en wat het meest geschikte tijdstip daarvoor is en welke draagstof de grootste economische
mogelijkheden biedt.
Een goed uitgevoerde bestrijding bleek enige jaren effectief, zodat
men de bossen in een periode van lariksmotplagen zelfs niet ieder jaar
zal behoeven te behandelen»
Een methode ter exacte bepaling van de door de lariksmot aangerichte schade door aanwasverlies wordt besproken ; de bepalingen zelf
zijn niet uitgevoerd,
SUMMARY.

,
--

•

;
•

Control of Coleophora laricella was not possible by using tanglefootbancft in springtime, as the hibernating larvae rest on the branches and
those falling down in autum on woodlitter soon will die.
In early summer we tried to kill the larvae by dusting them with
Derris- and Pyrethrumpowder, however, without positive results. H.C.C.H.
was not effective, whilst D.D.T. perhaps can be used at that time ; field
trials were not taken.
In late egg-stage control with a 1 0/00 nicotine-spray is possible and
also a repeated spraying with pertol-soap-emulsion during the egg- and
young larvae-stage. The other sprays which were tried, failed.
During winter a suceessfull control can be obtained by a winterwash
of trees with D.N.C. and also by dusting wet trees with a powder containing 10% D.N.C. Carbolineum- and winteroil-sprays were not effective.
A D.N.C. powder of lower contents'ought to be tried on the effect.
,

