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Bestrijding op de overwinterende rupsjes van de satïjnvlinder,
Leucoma salicis*

L. Nef** en D. Doom***

Inleiding

Methodieken resultaten

Een van de voornaamste insektenplagen van populierenbeplantingen in Nederland en België is de jaarlijks terugkerende en soms op grote schaal ernstige
optreden van satijnvlinderpopulaties. Vooral in het
laatste decennium is het insekt economisch zo belangrijk geworden dat het nodig is naar middelen te
zoeken waarmede het verantwoord bestreden kan
worden.
Zoals bekend is, moet een bestrijding steeds aan de
levenswijze van het insekt worden aangepast. Waarnemingen hebben aangetoond dat bijna alle stadia
van de satijnvlinder verspreid over de gehele boom
voorkomen. Uitzondering hierop is evenwel het
stadium van de jonge rups, onmiddellijk vóór of tijdens
de overwinteringsdiapause. Omdat deze overwintering gewoonlijk op de stam en beneden de kroon
plaats heeft, is het mogelijk het grootste deel van de
te verdelgen populatie met eenvoudige spuitapparatuur te bereiken, waarbij tevens weinig insekticide
verspild wordt. Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van proeven in deze richting.
Bijzonderheden over het schadelijke optreden, de
beschrijving en de levenswijze van Leucoma salicis
(L.) zijn in vorige püblikaties te vinden (Doom, 1967;
Nef, 1963, 1969).
De genomen bestrijdingsproeven werden middels
stambespuitingen op de jonge rupsen uitgevoerd, en
wel:
a in de zomer, op het moment dat ze de kroon verlaten om in de schorsspleten van de stam te overwinteren (zomerbehandeling),
b in de lente, tijdens hun overwinteringsdiapause
(voorjaarsbéhandeling).
Voor geval a werden in België contactinsekticiden
gebruikt; voor geval b zijn in België en in Nederland
öliebevattende insekticiden 'beproefd die door de
spinsels moeten heendringen om de rupsjes te kunnen bereiken.

Zomerbehandeling
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Begin augustus 1958 zijn in een proefobject bij
Lommei (België) de stammen van een oude populierebeplanting met een rugspuit bespoten met DDTemulsie (1 % actieve stof):
1 tot 3 m'hoogte,
2 in een ring tussen 2 en 3 m hoogte.
Beide behandelingen zijn telkens toegepast op twee
aan elkaar grenzen'de'bomen met tussen elk paar
béhandelde steeds een paar onbehandelde bomen
(vier herhalingen).
In een andere proef werden de stammen met een
vernevelaartot op een hoogte van 6 a 7 m met HCH
(2,5% a.s.) behandeld. Deze proef omvatte acht groepen van drie aan elkaar grenzende behandelde bomen, afgewisseld met evenveel groepen van drie onbehandelde bomen.
Om het resultaat van de methoden en de gebruikte
middelen te kunnen 'bepalen, werden de proefobjecten
gecontroleerd toen de populieren in mei 1969 in het
blad waren. Duidelijk was in alle objecten te zien dat
de onbehandelde'bomen kaal en de behandelde bebladerd waren (zie foto's 1 en 2). Ongeveer een
maand later bleken echter ook de behandelde bomen
te zijn ontbladerd als gevolg van het overlopen van de
hongerende rupsen.
Voorjaarsbehandeling

1 Eind maart 1969 werden in een proef eveneens bij
Lommei de stammen van oude populieren tot 7 m
hoogte bespoten met:
a vruchtboomcarbolineum (7%) + 0,3%Teepol
b DNOC (0,2% a.s.) + 2% minerale olie + 0,3%
Teepol
c Parathion (0,02% a.s.) + 2% min. olie + 0,3%
Teepol
d alsc + DDT (0,1% a.s.)
e DDT (0,5% a.s.) in een ring tussen 5 en 7 m
hoogte.
Deze middelen werden in de proefperken met een
motorspuit toegepast op drie aangrenzende bomen,
afgewisseld door drie onbehandelde bomen, telkens
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Foto 1

Foto 2

in vijf herhalingen. Bij controle in mei bleken de middelen a tot en met d weinig, maar e totaal geen
effect te hebben gehad.
2 fn Nederland werd op 4 april 1969 bij Zuidbroek
een dergelijke proef opgezet in de jonge populierebeplanting langs de rijksweg Groningen-Winschoten.
Van de noordelijke bomenrij werden de stammen tot
aan de kroon met een irekkerspuit om de andere
goed nat gespoten met:

Discussie

a 7,5% vruchtboomcarbolineum (50 bomen behandeld, 50 onbehandeld)
b 0,25% Aaluson-57 ( = DNOC) (25 bomen behandeld, 25 onbehandeld).
Op 18 juni 1969 werd de desbetreffende beplanting
op aantasting gecontroleerd. Duidelijk kon toen worden vastgesteld dat de onbehandelde bomen in object
a kaal waren, terwijl de met vbc behandelde bomen
in het blad stonden (zie foto's 3 en 4). Van object b
waren zowel de behandelde als de onbehandelde
bomen bebladerd, zodat geen vergelijking kon worden getrokken.
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Uit het bovenstaande kan voorlopig de conclusie
worden getrokken dat bij een stambespuiting in de
zomer - dat wil dus zeggen in de periode dat de rupsjes zich voor hun overwintering in de schorsspleten
gaan inspinnen - de combinatie contactinsekticidö
(DDT of HCH) en rugspuit hoopvolle verwachtingen
koestert. Zonder nog op de economische aspecten
van deze methode in te gaan, is het duidelijk dat men
met de rugspuit iedere boom van elk beplantingstype
kan bereiken. Een trekkerspuit daarentegen biedt in
weg-, grens- of weidebeplantingen grote praktische
voordelen.
Ofschoon bij het gebruik van de rugspuit tezamen
met DDT of HCH goede resultaten werden verkregen,
moeten toch aan de toepassing van gechloreerde
koolwaterstoffen zoveel mogelijk beperkingen worden
gesteld. Vooral in Nederland wordt het gebruik van
deze middelen in toenemende mate ontraden en in
bepaalde gevallen zelfs verboden. Omdat we met
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een stambespuiting in eerste opzet een gerichte bestrijdingswijze nastreven, ligt het voor de hand dit
principe eerst te testen met een paar "klassieke"
insekticiden. De resultaten hiervan kunnen in volgende proeven worden vergeleken met die van minder
persistente middelen.
De resultaten van de voorjaarsbehandelingen zijn
voor de proeven in België en Nederland verschillend.
In Nederland werd op de dunne stammen tot ca 4 m
hoogte 4 a 5 liter vloeistof, in België daarentegen op
de veel dikkere stammen en tot 7 m hoogte slechts
ca 2 liter vloeistof per stam verspoten. Dit betekent
dat bij de proef in Nederland relatief ongeveer vijf
maal meer aan produkt is verbruikt. Het is derhalve
zeer waarschijnlijk dat het middel slechts in grote
hoeveelheid en met kracht verspoten in staat is door
de spinseltjes heen te dringen om de rupsen te doden.
Dit artikel beoogt bekendheid te geven aan een tot
dusver nog niet eerder toegepaste bestrijdingswijze,
waarvan de resultaten door visuele vergelijking,
echter nog niet met cijfers zijn aangetoond. Het onderzoek wordt voortgezet over alle facetten die in
deze discussie gesteld zijn, met name: tijdstip, produkt en kwantitatieve vergelijking.
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KNBV-Studiekring

De voorjaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging wordt op 23 en 24 april
a.s. gehouden in Friesland. Onder leiding van ir. J.
Vlieger wordt een bezoek gebracht aan de "Oude
Venen" (Eernewoude) en Zuidoost-Friesland (Beetserzwaag). Reserveert u alvast ;deze data?

De studiékringdag wordt gehouden op 17 april a.s.
Het thema is: Ontwikkelingsplannen voor de recreatie
in urbane gebfeden. Omtrent de plaats van samenkomst, de tijd en de uitte brengen preadviezen
wordt u nog nader op de hoogte gebracht.
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