COMITE TER BESTUDEERING E N BESTRIJDING
VAN INSECTENPLAGEN IN BOSSCHEN.
Het comité ter bestudeering en bestrijding van insectenplagen in
bosschen, veroorlooft zich de aandacht te vragen van, allen, die belangstellen in den Nederlandschen boschbouw voor het navolgende:
Bij den landbouw treden soms wel omvangrijke insectenplagen op,
maar door wisselbouw en cultuurmaatregelen kan veel ter voorkoming
van werkelijke plagen gedaan worden en verder zijn er door samenwerking tusschenl landbouw-wetenschap en industrie reeds vele preparaten
gevonden, waarmede de insecten zoo krachtig bestreden kunnen worden,
dat groote schade kan worden voorkomen.
Ook bij den boschbouw zijn weliswaar maatregelen bekend, die er
toe kunnen leiden, dat de schade, die bepaalde insecten veroorzaker.,
binnen de noodige grenzen wordt gehouden, maar men is in dit opzicht
nog lang niet zoover gevorderd als bij den land- en' tuinbouw het geval
is ; de boschbezitter wordt dan ook herhaaldelijk onaangenaam verrast
door onverwacht optreden van plagen, zooals van de gestreepte dennenrups, den nonvlinder en nu de laatste jaren weer van de dennehbladwesp,
ten gevolge waarvan honderden hectaren bosch ten doode worden opgeschreven en enorme geldelijke verliezen worden geleden). Deze insecten
kunnen zich wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, in enkele
jaren tijds sterk vermenigvuldigen ; door hun verborgen levenswijze
trekken ze pas de aandacht, wanneer de vreterij aan de naalden in vollen
gang is en de boomkronen steeds ijler worden. Dikwijls is het dan reeds
te laat, om nog met vrucht tot rechtstreeksche .bestrijding, bv. met
chemische preparaten, over te gaan.
Er zijn andere insecten; die vrijwel elk jaar eenig duidelijk waarneembaar nadeel aan onze bosschen toebrengen, zooals bv. de dennenlof- en
dennenknoprups en de dennenscheerder; ook deze insecten — en nog
tal van andere — kunnen zich in sommige perioden sterk vermeerderen
en tot een ware plaag worden, zooals bv. de laatste jaren met denj
bastaardsatijnvlinder in vele streitert, vooral in de eiken langs de wegen
in het zuiden des lands, het geval is.
Ten einde de rentabiliteit van het boschbedrijf, die in het algemeen
wel zeker, doch betrekkelijk laag is, te verhoogen is het van groot belang,
dat in den bestaand en toestand wijziging wordt gebracht. Er moet naar
gestreefd worden, met zoo goedkoop mogelijke middelen — bv. door
cultuurmaatregelen — plagen te voorkomen, en, indien deze toch optreden,
ze rechtstreeks te bestrijden eveneens op weinig kostbare wijze. Van groot
belang zou het zijn, indien tijdig, liefst in den voorafgaanden winter, kan
worden vastgesteld of een vermeerdering van schadelijke insecten in het
daarop volgende voorjaar is te verwachten, opdat de boschbezitters niet
te laat komen met het nemen van maatregelen tegen deze kleine, maar
uiterst gevaarlijke vijanden. Om daarin te slagen, is het noodig, een zoo
volledig mogelijk inzicht te krijgen in de dikwijls zeer gecompliceerde
levenswijze van het insect, en van zijn vijanden onder1 parasieten en
roofinsecten, alsmede te weten, aan welke zwam- en bacterieziekten het
onderhevig is, en onder welke omstandigheden deze optreden. Bovendien
moet men de beteekenis leeren kennen, die gehecht moet worden aan
den aard van het bosch (grondgesteldheid, éensoortig of gemengd bosch,
aanwezigheid van onderbeplanting, humusdek enz.), en aan klimaats- en
weersinvloeden. Ten slotte is het noodig, te onderzoeken, welke middelen
het best kunnen worden, toegepast. Onze Commissie, die thans ruim een
jaar werkzaam is, en reeds eenige resultaten kan boeken, wat betreft
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bestrijdingsmiddelen (zooals uit bijgaand rapport van Ir. J. J. F r a n s e n ,
werkzaam bij onze commissie, blijkt), stelt zich ten doel, al deze onderzoekingen ter hand te nemen.
Ten slotte deelen wij nog mede, dat het onze bedoeling is, tot een
aantal deskundige personen het verzoek te richten, ons omtrent belangrijke waarnemingen die zij doen op bosch-entomologisch gebied, inlichtingen te willen verstrekken. W i j hopen daardoor op de hoogte te komen
van verschijnselen, die voor de bestudeering van verschillende vraagstukken van belang zijn; ook zal het wellicht nuttig blijken, in sommige
gevallen, bv. indien ergens een plaag wordt gesignaleerd, daarvan in de
pers of op andere wijze mededeeling te doen, opdat ook elders belanghebbenden tot waakzaamheid worden aangespoord. De Directeuren van
het Staatsboschbeheer en van de Ned. Heidemaatschappij hebben ons hun
medewerking reeds toegezegd.
Om ons plan te kunnen verwezenlijken, is het uit den aard der zaak
noodig, over voldoende geldmiddelen te beschikken. In 1938 ontvingen
wij van het Departement van Landbouw (Staatsboschbeheer), van de
Ned. Heidemaatschappij, van eenige gemeentebesturen, van particuliere
boschbezitters, è.a. voldoenden steun om de in 1937 begonnen werkzaamheden te kunnen voortzetten. Hoezeer wij voor dien steun erkentelijk
zijn, hij is nog veel te gering om ons in staat te stellen, werkelijk met
de noodige kracht aan de verschillende problemen te werken. Daarom
doen wij een dringend beroep op Uw geldelijke hulp! Giften inééns
worden natuurlijk met groote erkentelijkheid aanvaard; toch is het voor
de continuïteit van het onderzoek van groot belang, indien jaarlijksche
bijdragen mochten worden verleend 1
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Mededeeling

van de werkzaamheden gedurende hei jaar 1938.
door Ir. J. F r a n s e n.

De onderzoeking, in 193S verricht, hebben voornamelijk betrekking
gehad op de d e n n e n b l a d w e s p (Dipriorf pini).
Dit insect heeft gedurende de laatste jaren hier te lande in onze
bosschen groote schade aangericht. W a t men hiertegen kan doen en
hoe men een plaag moet opsporen en onderdrukken, is reeds eerder
onder de aandacht van de boschbezitters gebracht. Bestuiving der aangetaste boschranden met derris- of pyrethrumpoeder 1 ) kan in vele gevallen, wanneer de vreterij nog in haar beginstadium is, baat geven.
De plaag begint nl. meestal aan de randen, vooral Zuid- en Zuidwest1
) H o u t z a g e r s , 1936, Tijdschrift der Ned. Heidemij. afl. 12, pp.
439—449; F r a n s e n . 1937, idem afl. 11, pp. 395—411 en 1938, idem
afl. 4, pp. 119—126.

78
randen, om eerst later naar het centrum der boschvakken over te slaan.
Men —wachte daarom niet te lang met het inroepen van hulp, want
dan zijn de rupsen dieper in de bosschen doorgedrongen en zal het dikwijls
niet meer mogelijk zijn, het bosch te redden, tenzij met groote kosten.
Trouwens, tot nu toe vormde de hooge prijs der stuifmiddelen steeds
een bezwaar bij de bestrijding, ook zelfs in het beginstadium, waneer nog
maar alleen de boschranden waren aangetast.
Het streven van het Comité was er dan ook van meet af aan o.m. op
gericht, te trachten, stuifmiddelen te vinden, waarvan de prijs veel lager
is dain die der tot nu |lbe in den handel gebrachte stuifpoeders. Dit streven
nu is — zooals zich thans laat aanzien — met succes beloond. Op grond
van dezerzijds verricht laboratoriumwerk beschikt hei Comité thans over
stuifmengsels, waarvan de kosten liggen tusschen 3]/i a 6 cent, terwijl
de tot nu toe gebezigde handelspreparaten op 40 a 75 cent per kg kwamen. Een der mengsels, van
cent per kg, is reeds in de praktijk
beproefd en heeft hier bevredigende uitkomsten opgeleverd.
Dit resultaat is bereikt door voor het te bestrijden insect slechts de
minimale doodelijke hoeveelheid van het werkzame bestanddeel uit de
geschikte bestrijdingsmiddelen; toe te dienen; de aanwending van grootere
hoeveelheden, gelijk bij gebruik van Je bestaande preparaten veelal het
geval is, moet overbodig worden geacht. Deze minimale doodelijke dosis
wisselt bovendien nog naarmate men meer of minder geconcentreerde
poeders aanwendt en men zal dus voor ieder geval proefondervindelijk
moeten bepalen, wat in de praktijk het voordeeligst is en het best voldoet.
Ook met de omstandigheden waaronder het middel wordt toegepast
als temperatuur, luchtvochtigheid, bewolking enz., dient men rekening te
houden, evenals met den toestand van de te verdelgen dieren, bv. leeftijd,
algemeene gezondheidstoestand, enz.
> Tevens volgt hieruit, dat in het algemeen geen universeel middel kan
worden voorgeschreven, en dajt degene, die een middel aanwendt of
voorschrijft, goed bekend moet zijn met de samenstelling en werking er
van. Het gaat met de insecticiden als met geneesmiddelen: deze laatste
moeten door een arts worden, voorgeschreven en door een apotheker
worden toebereid; voor de eerste is de tusschenkomst van entomoloog
en chemicus onmisbaar. Om bovenvermelde redenen is er dan ook alles
voor te zeggen, dat het Comité, de juiste samenstelling der bestrijdingsmiddelen voor ieder bijzonder geval onderzoekt en vaststelt, ter voorlichting van boschbouwer en handelaar.
Aanvankelijk stuitte de bepaling van de minimale doodelijke hoeveelheid stuif poeder af op de onmogelijkheid, een gelijkmatige verdeeling
van zeer kleine hoeveelheden dezer poeders over de betrokken insecten
te verkrijgen. Hoe verbazend klein deze hoeveelheden zijn, blijkt bv, uit
de proeven, die met jonge rupsen van den bastaardsatijnvllnder zijn
genomen. Van het werkzame bestanddeel van pyrethrumpoeder, de z.g.
pyrethrinen, behoeft slechts 0.000.010 kg over een cm2 te worden verdeeld om de diertjes te verdelgen. 1 ) Het oppervlak van zoon rupsje
bedraagt nauwelijks 10 mm2, ofwel 1/10 van een cm2, zoodat de minimale
doodelijke hoeveelheid voor een rups op 0.001 mg komt. En die niet
te wegen hoeveelheid moet dan nog gelijkmatig worden uitgestrooid. Als
men bedenkt, dat het gemiddeld gewicht van de pyrethrinemoleculen
slechts 350 X 1.65 X 10—24 gram bedraagt, zijn het toch altijd nog bij
benadering 17 X I 0 1 1 moleculen, die over de rups moeten worden verspreidOnze middelen tegen de bastaardrupsen der dennenbladwesp bestaan
uit 3 bestanddeelen, te weten:
a. een neutrale stof, de z.g. draagstof;
b. een middel dat de rupsen dooc^t;
c. een stof

die de rupsen, welke

ermede In aanraking

komen,

doet

omlaag vallen.
Met betrekking tot de toevoeging van dit laatste bestanddeel aan het
1
) Fransen,
315—376.

1937, Tijdschrift der Ned; Heidemij afl. 10, pp.
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stuifpoeder zij opgemerkt, dat de gevoeligheid voor nadeelige invloeden
van gezellig levende rupsen vaak geringer is wanneer zij zich dicht
opeen in een kolonie bevinden dan wanneer zij individueel daaraan
worden blootgedïeld.
Daardoor kan van een bestrijdingsmiddel niet slechts een geringere
hoeveelheid worden gebezigd, doch ook het gehalte er van kan veel
lager zijn, wanneer mem daar een stof aan toevoegt, die de kolonies
verstoort. Brengt deze stof bovendien snel onrust in de rupsengezelschappen en komen deze in beweging eer al het poeder is gedaald, dan komen
de rupsen vanzelf in aanraking met meer poeder dan wanneer ze rustig
waren blijven zitten. Ook daardoor kan dan op het gebruik van het
doodend bestanddeel weer worde« bezuinigd.
Aan( het stuifpoeder werd voor dit doel een nauwkeurig berekende,
zeer kleine hoeveelheid van een pyrethrumpreparaat toegevoegd. Als
doodend middel is zeer verdund derrispoeder gebruikt; het rotenongehaltc daarvan is in overeenstemming met den leeftijd der bastaardrupsen gekozen. Voor zeer jonge rupsen kan het al heel laag zijn, doch
de uiterste grens, waartoe in de praktijk mag worden afgedaald, staat
nog niet vast. Zij zal vermoedelijk beneden de 1/16% blijven. Op zonnige dagen gebruikten wij als doodende stof in de stuifmengsels kalkstikstof, dat goedkooper is dan rotenon en dat bovendien — ook tegen oudere
rupsen — uiterst werkzaam is.
De keuze van de neutrale middenstof, de z.g. draagstof, is eveneens
zeer belangrijk. Zij moet om [ie beginnen goedkoop zijn, een voldoende
en gelijkmatige fijnheid bezitten om verstoven te kunnen worden en
voorts zich er toe leenen, als verdunningsmiddel voor de werkzame bestanddeelen dienst te doen. Zij mag niet samenpakken en moet toch
voldoende hechtend vermogen hebben om de werkzame bestanddeelen
vast te houden en om {te blijven kleven aan de rupsen en op de planten,
waarop zij zitten. Het soortelijk gewicht mag niet te hoog zijn, omdat het
poeder dan te weinig stuift, maar ook weer niet te laag, daar het dan
te snel verwaai^. Eindelijk mag zij geen onwerkzame verbindingen vormen
met de gebruikte insecticiden. Dat zij de planten niet mag beschadigen,
zal duidelijk zijn.
Het is overigens niet uitgesloten, dat andere combinaties dan de hierboven genoemde tegen; Diprion zullen blijken te voldoen. Pyretrlne is
bv., hoewel bruikbaar, nog niet ideaal voor het uiteenjagen van de
gezelschappen. Het deed in de geringe verdunningen, waartoe kan worden
afgedaald, de rupsen soms al te snel omlaag vallen. Ervaring met vliegtuigof motorverstuivers is dezerzijds nog niet opgedaan. Ook misten wij de
gelegenheid, ze in het veld te beproeven tegen de jonge rupsen. De
proeven hieromtrent zullen in 1939 moeten worden voortgezejt Misschien
zal het dan mogelijk zijn, het meest geschikte middel voor de praktijk
aan te wijzen. Tevens zal dan publicatie van' het volledig cijfermateriaal,
waarop de reeds verkregen uitkomsten zijn gegrond, kunnen volgen.
Stelt men de vraag of hetgeen (ten opzichte van Diprion is bereikt,
ook voor andere insecten mogelijk is, zoo moet hierop o,i. bevestigend
worden geantwoord. Dat onze Dipiron stuifpoeders in het algemeen niet
ongewijzigd voor andere insecten kunnen dienen, behoeft geen nader
betoog. Voor Diprion is het nu gelukt, enkele der meest gebruikte insecticiden zóó samen te voegen, dat het mengsel dadelijk tot hejt' gestelde
doel voert, Ter bestrijding van andere schadelijke insecten zullen misschien talrijke stoffen in menigvuldige combinaties de revue moeten passeeren, eer het verlangde resultaat is bereikt. Daarvoor is noodzakelijk,
dat gedurende een langere periode het werk kan worden voortgezet.

