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1. INLEIDING.

Wanneer wij thans, een drietal jaren na het herstel van het contact met
het buitenland en vooral met het Westen, de stand der bestrijding van schadelijke insecten in onze landbouw beschouwen, dan valt vooral op de grote vooruitgang in dechemischebestrijding en in de distributieapparatuur. Dewerkingsduur in het veld van denieuwe chemische middelen is echter tegengevallen. Dat
impliceert tevens, dat in de meeste gevallen de juiste tijd der toediening dezer
middelen van zeer veel belang is gebleven. Immers hoe goed ook' van uitwerking een chemisch middel <zij, wanneer het niet op het goede tijdstip wordt
toegepast, is het geld hieraan besteed, en bovendien de arbeid, weggeworpen.
Daarom is de verschijningstijd der schadelijke soorten en wat daarmede verband houdt nog steeds zeer actueel.
*) Voordracht•gehouden voor de sectie Phaenologie van de Studiekring vror
Ecologie en Phaenologie op 17 Nov. 1948.
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De betekenis der phaenologie voor de land- en tuinbouwgewassen is in de
laatste 30 jaren, dank zij de arbeid van I h n e in Duitsland en wijlen
Dr II. Bosen Ir J. D. K oes1 a g hier te lande thans ten volle erkend, waartoe ook de Phaenologische Vereniging, waarvan wijlen Dr M. P i n k h o f
en T. A. C. S c h o e v e r s destijds voorzitters waren, haar deel heeft bijgedragen.
Dat de phaenologie een belangrijk onderdeel der oecologie uitmaakt, is nu
ook algemeen erkend en dat zijn beoefening onmogelijk is zonder medewerking der Meteorologen en Klimatologen behoeft hier evenmin te worden
betoogd. Het is dan ook een verheugend feit, dat in ons land reeds drie landbouw-meteorologen zijn aangesteld en met vrucht werkzaam zijn en dat met
het Kon. Meteorologisch Instituut te*de Bilt ook overigens regelmatig wordt
samengewerkt. Voor de belangstelling vanwege dat Instituut dienen vooral de
namen van Dr v a n E v e r d i n g e n en Dr C. B r a a k met dankbaarheid
te worden genoemd.
2. D E RUSTTOESTAND EN HET BEGRIP DIAPAUZE.

De phaenologie kan niet bevredigen, zonder de kennis van de rusttoestand
die daaraan voorafgaat.
Aanvankelijk beschouwde men de rusttoestand bij insecten uitsluitend als
een winterslaap, een aanpassing aan het ongunstig jaargetij, maar later bleek
het, dat in de natuur ook droogte (bv. in de tropen) een rusttoestand kan
veroorzaken. Bovendien bleek er een rusttoestand voor te komen, die zich
instelde zonder enig duidelijk causaal verband met het milieu. De ontwikkeling
van het dierlijk organisme staat dan stil en de eieren of reeds ontwikkelde
larven of imagines blijven inactief, op een tijdstip, dat de milieufactoren voor
de ontwikkeling, zoals temperatuur, vochtigheid en voedsel nog, of zelfs voor
lange tijd, geheel optimaal zijn.
De stilstand in de ontwikkeling is het eerst door W h e e l e r , die haar
opmerkte tijdens de embryonale ontogenie, met de naam diapause bestempeld
(1893). H e n n e q u i gebruikt de term diapauze voor alle rusttoestanden in
de ontwikkeling van dieren (1903). Sommige auteurs onderscheiden stilstand
der ontwikkeling aan de éne kant en diapauze aan de andere kant. Andere
onderzoekers noemen alle rusttoestanden diapauze, ongeacht hun aard.
E. R o u b a u d (1930/1932) onderscheidt diapause traie, (echte diapauze)
en pseudodiapauze (schijndiapauze).
Echte diapauze wordt dan alleen gebruikt voor een rusttoestand, die „spontaan" optreedt, onafhankelijk van de milieufactoren. Insecten waarbij deze
soort van rusttoestand optreedt noemt hij heterodynaam. Schijndiapauze
gebruikt hij voor insecten, waarbij de ontwikkeling regelmatig doorgaat,
zolang de milieufactoren gunstig zijn; hij noemt deze homodynaam. R o u b a u d beschouwde de diapauze als een intoxicatieverschijnsel.
Er zijn echter vrij wat gevallen bekend, waarbij de betreffende soort zich
nu eens als een heterodynaam, dan weer als een homodynaam gedraagt. Van
de eieren van één legsel ontwikkelt zich, onder voor de ontwikkeling gunstige
omstandigheden, soms een deel zonder rustpauze verder en een ander deel
blijft een seizoen overliggen; hetzelfde kan zich ook voordoen bij larven en
bij poppen (bekend o.a. van de Chinese rups Rondetia menciana).
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Het blijven overliggen van larven, doet zich o.a. voor bij die van een Ichneumoniode {Sphecophaga hurra) vermeld door S c h m i e d e r (Bonnemaison
1945), Galmuglarven ( B a r n e s , D o e k s e n en L e e f m a n s ) . Het, soms
vele jaren, blijven overliggen van vlinderpöppen is reeds lang bekend; in de
literatuur zijn daarvan vele voorbeelden te vinden (S t an dfu sz, H e r i n g ) .
Op de indeling door R o u b a u d en op zijn intoxicatieittieorie is critiek
uitgeoefend door G e r m a i n e C o u s i n (1932) en terecht. Zij geeft de
voorkeur aan de termen, gebruikt door D uc1 a ux in het klassieke geval van
de Zijderups, namelijk univolticn voor één generatie per jaar, bi- resp. polyvoltien voor twee resp. meer generaties per jaar. Maar zij houdt hierbij geen
rekening met het feit, dat bij sommige soorten heterodynamie kan afwisselen
met homodynamie (bij Lucilia sericata,Sarcophagafacidata, Mydaea platyptera
en sommige Tachinen, volgens R o u b a u d ) , noch met het in echte diapauze
gaan van slechts een deel van een legsel eieren, of larven of poppen, zoals
reeds werd vermeld, hetgeen op erfelijke factoren wijst. Ook gelden sommige
soorten als heterodynaam, die het bij nader onderzoek niet blijken te «ijn (o.a.
d e W i l d e , 1947, Koolvlieg). Sommige auteurs denken aan een vastgelegd
rhytme, de facto aan erfelijke factoren (G o1 d sch mid t, 1927; Sch m ied e r , 1939).
C o u s i n neemt aan, dat soorten met een vast rhytme zich ten slotte wel
aanpassen aan de nieuwe omstandigheden en dat er van een erfelijk vastgelegd
rhytme geen sprake is, tenminste niet bij de door haar gekweekte soorten. Ze
haalt hiervoor terecht aan de proeven van P i c t e t en B a b c o c k . Maar het
is ook een feit, dat dit rhytme zeer taai kan voortbestaan, zoals Du c1 a u x
reeds in 1876 bij het univoltien ras van de Zijderups vaststelde. Er zijn hiervan meer voorbeelden bekend.
Het meer jaren blijven overliggen van poppen, puparia of larven van vlinders, vliegen en galmuggen is een bewijs, dat er rusttoestanden bestaan, die
onafhankelijk zijn van de milieufactoren, tenminste gedurende vrij lange
perioden (1 tot 7 jaren overliggen is vastgesteld).
Die milieufactoren zijn in het veld voornamelijk temperatuur, vochtigheid,
voedsel en licht. Er zijn ook andere factoren, doch die worden of tevens
door het klimaat beheerst of ze zijn zodanig kunstmatig, dat ze in het veld
geen rol kunnen spelen. (Chemische- en mechanische prikkels).
De belangrijkste milieufactoren, temperatuur of regenval, veroorzaken een
rhytme in het klimaat en alles wat leeft moet zich naar dat rhytëme richten of
omkomen (temperatuur vooral in de palaearctis, droogte vooral in de tropen).
Men kan dat rhytme kunstmatig nabootsen in thermostaat en hygrostaat
en kan daaruit belangrijke conclusies trekken. Er is nog een andere mogelijkheid om een kijk op de aard van het rhytme in de ontwikkeling der insecten
te krijgen, nl. om het gedrag van op het Zuidelijk halfrond ingevoerde
insecten na te gaan. Zo zijn met plantmateriaal op Australië en N.-Zeeland
bij ongeluk reeds een 20-tal Europese insecten en verscheidene op planten
levende mijten overgebracht en het is merkwaardig, dat deze dieren alle hun
rhytme in het Zuidelijke halfrond geheel hebben omgekeerd.
Hierbij zijn insecten, die polyvoltien zijn, zoals verschillende vliegen en
parasieten van warmbloedige dieren, maar er zijn ook dieren bij, die hier te
lande een echte diapauze hebben, zoals de Appelmot. Ook het geval van de
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Chrysolina-soorten is karakteristiek. (Men zie mijn rapport over een informatieve reis naar de U.S.A. in 1945/46, p. 235)..
Na de import van de Poppenrover in O.-Indië, een kever, die in WestEuropa een duidelijk uitgesproken echte diapauze vertoont, bleek het rhytme
van deze soort in de tropen in de war te raken. Ze pasten zich aan de tropische condities aan; ook de in het Noorden zo langdurige rusttoestand werd
soms aanmerkelijk bekort (van 9 tot 2J/2 maand, L e e f m a n s 1930).
Beide categorieën van verschijnselen wijzen dus op een groot aanpassingsvermogen aan de externe omstandigheden bij inseaten, maar het „overliggen"
toont ook de andere zijde, het feit, dat het rhytme zeer vast gefixeerd kàn
zijn. Daartussen liggen allerlei overgangen.
De volgende opvatting is, meen ik, niet in strijd met de thans bekende feiten:
a. Aanvankelijk zijn alle diapauzeverschijnselen door milieufactoren, c.q.
het klimaat ontstaan.
b. Bij het veranderen van het klimaat of bij trek of transport in een gebied
met een ander klimaatsrhytme waren er de volgende mogelijkheden:
1. De soort werd door de verandering in het klimaatsrhytme uitgeroeid;
( P i e t et).
2. De soort behield zijn oude rhytme en kon toch blijven voortbestaan onder
de nieuwe klimaatscondities, omdat deze voor het dier niet schadelijk
waren (voorbeelden bij ons: Karwijtmot, de Poppenrover en de Wintervlinders).
3. De soort, tenminste een deel der individuen, paste zich aan en volgde een
nieuw rhytme (geval kl. Wintervlinder en de in Australië ingevoerde
Europese insecten).
Moeilijker te verklaren is het voorkomen van rassen met één èn meer
generaties per jaar, dus met en zonder echte diapauze, 'zoals bij de Zijderups.
Deze eigenschap van univoltinisme en polyvoltinisme is wel hereditair, maar
splitst zich niet in de nakomelingschap (S ch mied er, E p s t e i n ) .
Er bestaan dus blijkbaar rassen naast elkaar met beide eigenschappen, maar
zonder dat deze zich volgens de Mendelse wetten splitsen. Onderzoek van
andere soorten met echte diapauze, onder uiteenlopende milieufactoren, is voor
de oplossing van deze vraag onmisbaar.
Er zou veel voor te zeggen zijn te spreken van „autodiapauze", (diapauze
vraie, R ou bau d) „seizoens- of milieu diapauze" en „super-diapauze" (overliggen!).
Uit het vermelde kan blijken hoe zeer uiteenlopende verschijnselen zich bij
de rusttoestanden der insecten voordoen en tevens hoe slecht deze verschijnselen door de nomenclatuur worden gedefinieerd. Maar het is hier niet de
plaats om daarop verder in te gaan.
Het was evenwel noodzakelijk een blik te slaan in de diapauzeverschijnselen,
vóórdat de phaenologische zijde behandeld kon worden. Evenmin als men inzicht kan verkrijgen in het verschijnsel van het ontwaken, zonder eerst de slaap
te analyseren.
Hier zal ik niet uitvoerig ingaan op de physiologische kant van het diapauzevraagstuk, t.w. welke veranderingen worden door de klimaats- c.q. milieufactoren veroorzaakt, die zowel de rusttoestand als het ontwaken daaruit teweeg brengen? Slechts
wil ik even vermelden dat endocrine factoren hierbij een belangrijke rol spelen.
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Hierover heb ik iets medegedeeld in de Entomologische berichten van 7 Juni 1947,
p. 147, naar aanleiding van de recente onderzoekingen van Dr C. M. W i l l i a m s
van de Harvard Universiteit. (Men zie vooral ook W i g g l e s w o r t h e.a.).
Bij deze proeven bleek, dat inwerking van lage temperatuur op het dier, in dit geval
een vlinderpop, noodzakelijk was om een orgaan, het cerebrale ganglion, tot afscheiding
van een substantie te brengen, die de rusttoestand opheft. Ook een andere afscheiding
is noodzakelijk, welke uitgaat van de prothoracale klieren.
Hier ligt een zeer belangrijk, zowel practisch als theoretisdh, terrein ter verdere
exploratie voor de physiologen. Alles wat betrekking heeft op de diapauze is eveneens
van belang voorxle phaenologie en ook voor de epidemiologie.

Nemen wij thans de practische'mogelijkheden, die de insectenphaenologie
biedt, in ogenschouw.
3. PRACTISCHE TOEPASSING DER PHAENOLOGIE BIJ INSECTEN.

Van de kennis der verschijning van een schadelijke soort, kan, tot een doelmatige bestrijding, worden gebruik gemaakt:
a. door regeling van zaai- of planttijd van een gewas,
b. voor het op het juiste tijdstip toepassen der chemische bestrijdingsmiddelen,
c. tot het beperken der bestrijding tot het noodzakelijke, dus een economische
bestrijding.
Enige voorbeelden:
a. Regeling saai- en planttijd in verband met phaenologie ener schadelijke
soort.
liet oudst bekende geval is wel dat van de H e s s i s c h e m u g , Mayetiola
destructor Say.
Men neemt in de U.S.A. aan, dat deze galmug reeds omstreeks 1778 met
tarwestro uit Duitsland met de Hessische huurtroepen van Lord H o w e is
ingevoerd, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Engeland. De mug werd
al spoedig een landplaag en verspreidde zich in de loop van de tijd over de
gehele U.S.A. Het is vooral een plaag in liet O. deel der U.S.A.
De voornaamste voedsterplant dezer mug is tarwe, in mindere mate ook
gerst en rogge. De mugjes leggen hun eieren op de blaadjes van genoemde
graansoorten en de uitgekomen larve kruipt in de 'bladschede. Door zijn aantasting verzwakt de stengel zodanig, dat zij gemakkelijk breekt en een mechanisch oogsten onmogelijk wordt; verder zijn de gevolgen: een zwak gewas en
direct oogstverlies.
In Californie, een streek zonder wintertarwe, veranderen de larven al in
Juni in puparia, maar in het N.O. van de U.S.A. is er nog een najaarsvlucht,
van Augustus tot October, die dan de pas gezaaide wintertarwe infecteert.
Reeds omstreeks 1800 deed de practijk de ervaring op, dat de laatgezaaide
tarwe de minste, of in het geheel geen, 'infectie opliep. Deze observaties zijn
het uitgangspunt geweest voor het onderzoek van de entomologen en zo is
men gekomen tot een zaaitijdregeling, waarbij dé tarwe op een zodanig tijdstip wordt uitgezaaid, dat de planten de najaarsvlucht mislopen, t.w. dat die
vlucht is afgelopen vóór de planten in het vatbare stadium komen.
W e t H o p k i n s . De Amerikaanse bos-entomoloog H o p k i n s heeft
op grond van phaenologische waarnemingen aan dieren voor een bepaald
gebied van de U.S.A. een wetmatigheid gevonden, die hij geformuleerd heeft
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als een „bioclimatic law";in wezen een klimato-phaenologische wet, welke ook
geldt voor planten. Hij kon vaststellen, dat de phaenologtsche verschijnselen
in het Noordelijk deel van de U.S.A. verschillen:
4 dagen voor iedere breedtegraad,
4 dagen voor iedere S lengtegraden,
4 dagen voor iedere 400 voet hoogteverschil.
Deze wet bleek nu bizonder fraai te gelden voor het probleem van de
Hessische mug. Met deze wet als grondslag en met in aanmerking nemen van
de locale weersverschillen als correctie, heeft men voor een groot deel van de
U.S.A. een kalender kunnen samenstellen, op grond waarvan men een veilige
zaaidatum voor tarwe heeft kunnen bepalen.
Voor de Appelmot gaat de wet in de U.S.A. wegens locale afwijkingen
niet op.
In de tropen wordt de sekoensperiodiciteit veroorzaakt door het ophouden
der regens. Droogte veroorzaakt dââr het rhythme. Hierop wordt door verschillende insecten gereageerd met een rustperiode gedurende de droge tijd;
deze wordt beëindigd door het weer beginnen der regens. Bekende voorbeelden hiervan zijn: de droogteslaap van rupsen en praepupae van Ledidoptera, praepupae en imagines van diverse Bladsprietigen en eieren van sprinkhanen (Valanga).
Bij de Witte Rijstboorder (Java) wordt van de phaenologie gebruik gemaakt
tot het regelen van de zaai- en planttijd (onderzoekingen van D a m m e r m a n e n v a n d c r Goot).
b. Bepaling van de juiste tijd voor chemische bestrijding.
Hiervoor kies ik een Nederlands voorbeeld en wel dat betreffende de
K a r wij mpt. In de jaren 1931 en 1932 trad deze plaag zo ernstig op, dat
op aandringen der verbouwers in Groningen en Friesland in 1933 een nader
onderzoek werd begonnen in zake de levenswijze der schadelijke soort:
Depressaria nervosa Hw. een microlepidopteer van de familie der Gelechiidaè.
Bij het personeel der proefboerderij Jacob Sypkens Heerd was het bekend,
dat het grootste aantal motten reeds begin April aanwezig was en de eerste
rupsjes op 1 Juni werden waargenomen.
Eveneens was al bekend, dat de motten overwinteren.
Mej. C. S c h a e f e r (later Mevr. V en ema), verrichte het onderzoek
onder leiding van de Plantenziektenkundige Dienst en met hulp van Dr de
F l u i t e r en Prof. R oepke.
In navolging van de methode gevolgd in de U.S.A. in 'zake de Appelmot,
werden tijdig potjes opgehangen gevuld met een suikeroplossing, met toevoeging van een weinig geraniol, waarop de motten in het veld bij grote hoeveelheden afkwamen en zo kon de vlucht worden bepaald. De eieren bleken te
worden gelegd 10 dagen na de hoofdvlucht en ze bleken onder de condities
hier te lande na 22—34 dagen -uit te komen. Op deze phaenologische gegevens
werd nu de chemische bestrijding gebaseerd (aanvankelijk met natrium- en
barium sulfaat, later, door B1 ijd o r p: Derris). Deze heeft het meeste effect,
wanneer er jonge rupsjes aanwezig zijn en het gewas nog niet bloeit, zodat i e
zich nog niet goed kunnen verschuilen. Deze bestrijding gaf een uitstekend
resultaat. De oudere rupsen leven in debloeiwijze en zijn later niet meer bereik478
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Fig. I. Vlucht van Koolgalmug in 1938, tonende drie vluchten van synchronie voor
een groot gedeelte van ons land. Tevens voorbeeld van notering van zoveel mogelijk
factoren.

baar. Omstreeks half Mei leveren deze rupsen de motten endeze leggen dan geen
eieren voor het volgend jaar Maart. Tot zolang gaan ze in diapauze, dus een
echte of autodiapauze. Want daar ze op tal van Umbelliferen kunnen leven, is
er te dien tijde nog lange tijd overvloed van voedsel zowel als een günstige
temperatuur.
Een dergelijk voorbeeld is dat van de K o o l g a l m u g (Contarinia torquens de Meyere), de veroorzaakster van de draaihartigheid bij kool.
In 1905 werd door Q uan j er vastgesteld, dat deze kwaal door de larven
van een galmug werd veroorzaakt. Q u an j er gaf als bestrijdingsmiddel
nicotine aan. Dit middel gaf evenwel"demeest uiteenlopende uitkomsten. Later
bevond S p i t h o r s t zeepspiritus werkzaam tegen de plaag, maar de grote
wisselvalligheid in de uitkomsten bleef, zodat tegen 1935 de koolverbouwers
moedeloos werden en in het geheel geen bestrijding meer toepasten.
Mij werd in 1936 door de Plantertziektenkundige Dienst verzocht het probleem in studie te nemen. De vraagstelling was nu, deugen de middelen niet
of worden ze niet op de juiste tijd toegepast? Door middel van vangbakken
werd de vlucht bepaald en op basis daarvan de bestrijding toegepast. Er was
ook door buitenlandse onderzoekers reeds vrij uitvoerig aan deze plaag
gewerkt, T a y l o r in Engeland en O l o m b e l in Frankrijk, doch merkwaardig genoeg had geen van hen de phaenologie der plaag als basis genomen.
Behalve de phaenologie koos ik als „Achilleshiel" der plaag het eistadiurn en
de jonge larve, omdat later de larven niet meer bereikbaar zijn. Tevens vond
ik een effectief insecticide, dat hier te lande nog niet beproefd was, namelijk
pyridine. Met deze feiten als basis werden goede resultaten verkregen, eerst
in proeven, later ook in de practijk en thans wordt deze methode reeds 11 jaar
met bevredigende resultaten toegepast. Sinds 1938 wordt de tijd voor de
bestrijding, en ook het tijdstip voor stoppen, per radio bekend gemaakt.
Andere voorbeelden zijn de bestrijding van de K oo1 v1 ieg (Chortophila
brassicaeBché.) en de P r eimot (Acrolepia assectcllaZeiler), waarbij resp.
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Fig. 2. Vlucht van de Peregalmug in 1940
te Blokker (N.H.), Klaaswaal (Z.H.), Eist
(O.B.), Heemstede en Zuid-Beveland.
Voorbeeld van gedeeltelijke synchronie van
een plaag. De eerste vier stations zijn practised synchroon.
vangst te Klaaswaal
- - __ vangst te Blokker
••
vangst in Zuid-Beveland
-..—._ vangst te Eist
—..— vangst te Heemstede
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Fig. 3. Vangst van Appelzaagwesp
in Mei 1941uit éénvangbak metdepot
op zanderige grond te Heemstede
(143 wespen).
Op 19 Mei begon de bloei van Yellow
Transparent. Z. betekent een zonnige
dag. De temperatuur is de maximum
dagtemperatuur.
De dagen van activiteit van de wespen
vallen samen met <le zonnige dagen.

Dr de W i l d e en Dr M a a n eveneens gebruik hebben gemaakt van de
phaenologie dezer soorten.
Bij de Koolvlieg staat het probleem enigszins anders dan bij de Koolgalmug. Heeft de laatste een zeer korte levensduur, zodat de vlucht practisch
met de periode van eileggen samenvalt, bij de Koolvlieg is dit niet het geval.
Het duurt een dag of 4 voor de vliegen tot eileggen overgaan. Ook in dit geval
wordt het begin der vlucht met een vangbak vastgesteld. Er wordt een waarschuwing uitgezonden, zodra de eerste eieren worden gevonden. Dan is de
tijd voor de bestrijding aangebroken. Evenals bij de Koolgalmug vertoont
de verschijning van de Koolvlieg voor een groot deel van het land een practisch bruikbaar synchronisme, zodat voor dat deel van het land tegelijkertijd
kan worden gewaarschuwd. Ook dit geschiedt per radio.
Bij de P r eimot (onderzoek M a a n ) is alleen waarschuwing voor de
tweede vlucht der Preimot noodzakelijk. Deze wordt door het kweken der
eerste generatie, onder natuurlijke omstandigheden, vastgesteld en het sein
voor de bestrijding wordt gegeven wanneer de top van de tweede vlucht
optreedt; de ervaring heeft geleerd, dat 4 dagen daarna de meeste eieren
worden gelegd. Wanneer door sterfte het aantal motjes weer sterk is afgenomen, wordt het sein tot het staken der bestrijding gegeven.
Zoals bekend is, speelt de phaenologie der Uienvlieg geen rol bij de bestrijding, daar deze bestreden wordt door behandeling van het zaad met sublimaatlijm of DDT.
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Bij de A ppe1 za ag wesp wordt eveneens gebruik gemaakt van phaenologische gegevens.
Door depots wordt vastgesteld, dat de eerste wespen zijn verschenen en op
grond daarvan wordt een radiowaarschuwing uitgezonden, zodat de practijk
is voorbereid.
Daar, volgens v. d. P o 1, de wespen niet synchroon verschijnen en de
bestrijding bij verschillende appelvariëteiten in verband met de uiteenlopende,
bloei ook niet tezelfder tijd kan geschieden, wordt het bestrijdingstijdstip
locaal vastgesteld. Het streven is, de practijk zodanig te scholen, dat de teler
bij een bepaald ontwikkelingsstadium van ei of larve zelf tot bestrijding kan
overgaan. Dit stadium staat echter nog niet voldoende vast en onderzoekingen
en proeven zijn nog in gang.
M.i. zijn regionale vluchtbepalingen in op de . daarvoor • in aanmerking
komende plaatsen in het land, hierbij niet overbodig. Mijn mening is, dat
regionale vluchtwaarneming in verband met de weersomstandigheden en de
bloei der appelvariëteiten, ons een nog beter inzicht zal geven in de juiste
tijd voor de bestrijding.
Het is, gezien de ervaringen der laatste jaren, waarschijnlijk, dat de nieuwe
middelen, tenminste HCH, aanmerkelijk tot de oplossing van dit vraagstuk
zullen bijdragen (proeven B e s e m e r , D r o s t en K u e n e n ) .
Een ander geval hier te lande isde P r u imemot (Grapholitha junebrana).
Ook hiervoor wordt thans een radiobericht uitgezonden voor het juiste
tijdstip der bestrijding. De eieren dezer soort zijn als zilverglanzende stippen
zichtbaar. Zodra deze worden opgemerkt, wordt het bestrijdingssein gegeven.
De resultaten der bestrijding op deze basis zijn echter lang niet altijd bevredigend. Zelf ben ik van mening, dat signalering der motten een zekerder basis
biedt, daar het thans niet bekend is, wanneer de meeste eieren worden gelegd.
Deze mening wordt nu gesteund, door een recente publicatie in de Oostenrijkse „Pflanzenschutz Berichte", 2e Band, Heft 1/2 van 1948, van de hand
van Mej. H e l e n e B ö h m , die de bestrijding dezer plaag op phaenologische
basis heeft uitgewerkt.
In Oostenrijk komen 2 generaties voor; trouwens volgens recente literatuur
ook in Holstein, Duitsland, terwijl K u e n e n zowel als wij eveneens aanwijzingen kregen voor een tweede generatie hier te lande.
De mottenvlucht stelde Mej. B ö h m vast door middel van vangglazen met
een lokvloeistof, dus op dezelfde wijze als bij de Appelmot. In Oostenrijk
bleek er een opvallende synchronie te zijn. De bestrijding is gebaseerd op
vluchtgrafieken en op de duur van het eistadium en inboorstadium der rups,
(zie de Fruitteelt Febr. 1948).
Bij het onderzoek van de erwteninsecten Contarinia pisi en Grapholitha
incana wordt ook met phaenologische methoden gewerkt. Hiertoe worden
kunstmatige depots aangelegd om op de vlucht de bestrijdingstijd vast te
stellen. Dit onderzoek is nog in gang, doch het vordert.
Bij de P er eb1 oesemkever is de diapauze van de kever en de tijd
van actief worden eveneens basis voor de bestrijding.
Deze kever heeft een zomerrust, na zijn ontwikkeling tot imago in de
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Fig. 4. Vlucht van de kleine wintervlinder (Cheimatobia brumata L.) in de winter
van ig3Q—1940. Opgenomen te Grave. (N.B.) door J. C. F r a a s Jr. en te Heemstede
(N.H.) door S. L e e f m a n s . Een voorbeeld van synchronie van het verschijnen op
uiteengelegen plaatsen.
_ _ vangst te Grave (N.B.)
«••• vangst te Heemstede (N.H.)
* 's nachts o" C of lager.

,

maand Mei. In September eindigt deze autodiapauze en wordt de kever actief ;
hij äbegint met zijn rijpingsvreterij, gevolgd door copulatie en eiafzetting. Dat
is de tijd om hem met contactmiddelen te bestrijden, hetgeen met succes met
DDT kan plaats vinden.
Bij de s i e r p r u i m e n t e e l t treden enkele microlepidopteren schadelijk
op. Men maakt van deze sierpruimen zoiets als een knotwilg en de top vooral
wordt, voornamelijk door Grapholitha Woeberiana-rupsen, zwaar beschadigd,
zodat de productie van bebloemde takken sterk terugloopt en de plant ten
slotte te gronde gaat.
Op grond van phaenologische waarnemingen nu (in zake de verschijning
van de motten bij ingekooide pruimestammen) wordt een bestrijding toegepast, thans met DDT, die uitstekende uitkomsten geeft. De kwekers in het
district Aalsmeer krijgen per briefkaart een waarschuwing wanneer de eerste
vlindertjes verschijnen, terwijl 4 weken later nog een keer' gespoten moet
worden.
Deze bestrijding is uitgewerkt door Ir G. S. van M a r 1 e in de proeftuin
te Aalsmeer.
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Ook bij de bestrijding van de C o l o r a d o k e v e r is een betere kennis
van de phaenologie en diapauze van veel belang gebleken.
De kevers der eerste generatie (z.g. zomerkevers) gaan namelijk voor een
belangrijk deel reeds na enkele dagen voeding de grond in, waar ze tot het
volgend jaar blijven. De bestrijding moet dus zodanig worden geregeld, dat
men door vergiftiging van het voedsel of door contactgiften deze zomerkevers zoveel mogelijk vernietigt, voordat ze de grond ingaan tot het volgend
jaar. (Onderzoekingen van Gr ison en d e W i l d e ) .
In Zwitserland wordt thans bij de bestrijding van de K e r s e n v l i e g
(Rhagoletis cerasi L.) eveneens rekening gehouden met de phaenologie,
waarbij op dezelfde wijze met de temperatuur en regenval rekening gehouden
wordt als bij ons onderzoek in zake de Koolgaknug.
Vervolgens is bij de P er eg a 1m ug de vlucht door middel van vangbakken zeer goed te bepalen. In Frankrijk is men hiermede op ons voorbeeld
nu ook begonnen.
Een grafiek geeft hiervan een voorbeeld, terwijl ook hierbij voor een deel
van het land synchronie valt op te merken.
Voor de oorlog heb ik van deze soort de biologie en phaenologie bestudeerd,
doch daar ik het grootste deel van de bezettingstijd was uitgeschakeld, is de
bestrijding dezer soort nog niet gevorderd, terwijl de proeven gedurende de
laatste 2 ja r en wegens te geringe infectie van de proefterreinen nog geen
duidelijke resultaten hebben gegeven. Deze zullen in samenwerking met de
Plantenziektenkundige Dienst worden herhaald, zodra zich weer ernstige
aantasting voordoet.
Sinds 1947 is in de IJselstreek plotseling de in Amerika beruchte P e r e t h r ips (Taeniothrips inconsequens Uz.) opgetreden. Ook voor de bestrijding van deze plaag zijn phaenologische waarnemingen onontbeerlijk. De
vangbakken, die deze plaag moeten signaleren, leverden in de laatste week
van Maart dit jaar reeds de eerste vangsten, zodat de bestrijding op het juiste
tijdstip kon plaatsvinden.
Verder trad in 1947 plotseling een Ga l m u g , Dasyneura tortrix Löw in
de buurt van Berkel schadelijk in pruimekassen op. Hoewel deze mug reeds
lang hier te lande van Sleedoorn bekend was, was haar schadelijkheid aan
pruimen nog niet opgevallen en zeker aan kaspruimen ook niet voorgekomen.
Ook hierbij zijn phaenologische waarnemingen onontbeerlijk ten einde de
juiste tijd voor de bestrijding vast te stellen.
Dr J. D o e k s e n heeft in 1938 studie gemaakt van de T a r w e g a l m u g g e n , waarbij hij op mijn advies ter bepaling van de vlucht ook van ons
type vangbakken gebruik heeft gemaakt. Uit zijn curven voor 1938 blijkt
voor Contarinia mosellana synchronie voor Zeeland, W.N. Brabant, Groningen en Friesland. Hij gebruikte geheel houten vangbakken en constateerde
slechts een vertraging in het uitkomen, vergeleken met het veld, van 2 dagen.
De andere soort, schadelijk aan tarwe vliegt iets vroeger {Contarinia tritici).
De hoofdvlucht van de belangrijkste soort, C. moseüana, duurt ongeveer
14 dagen.
D o e k s e n kwam in 1938 tot de toen volkomen gerechtvaardigde con483

clusic, dat directe bestrijdingsmiddelen weinig kans op succes schenen te
bieden. De mate van beschadiging hier te lande van deze galmuggen rechtvaardigde dure bestrijdingsmaatregelen niet. Thans staat het hiermede mogelijk
anders.
Alen zou bij de vooruitgang in de chemische bestrijdingsmiddelen en de
apparatuur — en ik denk hierbij vooral aan de hélicoptère — tot de opvatting
kunnen komen, dat directe bestrijding dezer galmuggen, op grond van de
phaenologie, thans meer kansen zou kunnen bieden. Gezien onze grote graanbehoefte, lijken proeven mij zeker gemotiveerd.
De zomerkevers der G r a u w e D e n n e n s n u i t e r {Brachydcrus incanus), bestudeerd door d e F l u i t e r , verschijnen in Augustus en veroorzaken dan vreterij, soms belangrijk, aan de dennenaalden.
Hier ligt ook een aanvattingspunt in de phaenologie der zomerkevers.
Onlangs hebben wij — door het initiatief der Afd. Toegepaste Entomologie
van de Ned. Ent. Vereniging —, de bestrijding dezer kever kunnen bijwonen
in de buurt van Venendaal. Het was te laat in de tijd (14 Oct.). Mogelijk dat
in dit geval — door phaenologische waarnemingen in <zake het uit de grond
komen van deze kevers — door vroeger ingrijpen ernstige vreterij door deze
snuitkevers voorkomen zou kunnen worden.
D e F l u i t e r en B e s e m e r en F r a n s e n hebben phaenologische
waarnemingen verricht bij de D en n enb 1 ad w esp, Diprion pini L. Zij
stelden bij deze soort ook het overliggen vast.
Of phaenologische waarnemingen, door het aanleggen van depots van
cocons, voor het "signaleren en tijdig bestrijden dezer plaag nut zouden
kunnen hebben, kan ik niet beoordelen.
c. Koppeling van de phaenologie der voedsterplant en die van het insect.
Er bestaat een natuurlijk verband tussen de ontwikkeling van de voedsterplant in het voorjaar en de tijd van verschijning van een schadelijk insect,
dat daarop leeft. Beider phaenologie immers is afhankelijk van de temperatuur,
gang en ook van de regenval.
Zo heeft men in sommige gevallen getracht de bestrijding van een schadelijk
insect, levende op een bepaalde plant, te koppelen aan een bepaalde ontwikkelingstoestand van de plant.
De Engelse onderzoekers koppelen de bestrijding van de Appelzaagwesp
aan een bepaalde phase van de bloei, namelijk 80 % afval van de
bloemblaadjes.
Dezelfde methode volgen, volgens een recente publicatie van de Amerikaanse onderzoekers L a t h r o p s e n D i r k s , voor een drietal plagen, in de
U.S.A.: de Appelvlieg (Rhagoletis pomonella), de Pruimensnuittor, (Conctrachelus nenupher) en nog enkele, niet bij ons voorkomende soorten.
Ook de bestrijding van de Appelsnuitkever (Anthonomus pomorum) berust
op een dergelijke phaenologische coïncidentie.
Het verlaten van de winterkwartieren valt samen, tenminste ongeveer, met
een bepaalde ontwikkeling van de knoppen, waarop de kever «ich moet voeden,
voorafgaande aan de voortplanting. De kevers zijn in die periode het gemakkelijkst bereikbaar met contactgiften.
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Een niet geringe moeilijkheid hierbij is, dat bij verschillende variëteiten van
de cultuurplant, de knopontwikkeling niet gelijk verloopt; men gaat dus af
op het actief worden der kevers. Bovendien speelt de temperatuurgang gedurende de vlieg- respectievelijk de activiteitsperiode, een belangrijke rol.
Er zijn zeker in dat opzicht zelfs van zeer gewone soorten van schadelijke
insecten nog veel te weinig positieve gegevens bekend. Eén reden hiervoor
is, dat het instrument voor zeer exacte waarnemingen, namelijk een seriethermostaat, maar zelden ter beschikking van de onderzoekers staat.
Verder is men in het algemeen nog te weinig gewoon bij de waarnemingen
in zake de verschijning en zelfs bestrijding, temperatuurwaarnemmgen in het
veld te doen, want ook zonder thermostaat kan men door waarnemingen in
het veld of op het laboratorium, of zelfs in een gewoon woonhuis, waarnemingen doen in zake het verband tussen de activiteit van insecten en de
temperatuur. Op deze wijze kon ik een bruikbare indruk krijgen, in dit opzicht, zowel van de Appelzaagwesp als van de Koolgalmug.
d. Pogingen om het verband te vinden tussen de jaarlijkse verschijning van
een bepaalde plaag en de phaenologie van andere gewassen dan de
voedsterplant.
Zoals d e W i l d e in zijn degelijke verhandeling over de Koolvlieg op
p. 48 heeft vermeld, hebben verschillende onderzoekers in de Verenigde Staten
en Cjknada gepoogd ,,phaenologische parallellen" te vinden tussen de bloei
van bepaalde vruchtboomsoorten en de verschijning van de Koolvlieg, echter
zonder duidelijk resultaat.
Ook heeft d e W i l d e zelf ter zake waarnemingen gedaan in de omgeving
van Naaldwijk in verband met de bloei van pruimen en kersen. De resultaten
waren niet bemoedigend. Terecht merkt d e W i l d e op, dat dit ons niet
kan verwonderen, daar het uitlopen of de bloei van bomen moeilijk physiologisch vergeleken kan worden met een vliegenpuparium in de grond.
Hij heeft dan ook, en m.i. terecht, geen grote verwachtingen van dergelijke
„indicator"planten.
e. Het synchronisme in deverschijning; ontzvikkeling van een waarschuwingsdienst.
Van veel belang is het, of een bepaalde plaag over een groot oppervlak
tegelijkertijd of locaal verschillend optreedt.
Voor zover mij bekend is, werd dit hier te lande voor het eerst nagegaan
bij de Koolgalmug. Het bleek>dat de synchronie in de verschijning practisch
voldoende was voor een aanzienlijk deel van ons land (het Westelijk deel).
Op grond daarvan kon, voor het eerst voor een insectenplaag hier te lande,
per radio een waarschuwing worden gegeven voor het begin en het beëindigen
van de vlucht der muggen, die door de korte levensduur dezer mugjes, parallel
loopt met de periode van ovipositie. Deze berichtgeving geschiedde hiervoor
aanvankelijk per radio door de Plantenziektenkundige Dienst op advies van
de onderzoeker en bovendien nog via de veilingen. Toen het onderzoek practisch afgesloten was werden deze waarschuwingen per radio van 1937 tot
heden door de Plantenziektenkundige Dienst voortgezet.
Na de onderzoekingen van Dr W. L. Ma an en Dr J. de W i1 d e aan resp.
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de Preimot en de Koolvlieg werden de radiowaarschuwingen tot deze soorten
uitgebreid. Later ook tot de Coloradokever. Later volgden de Appelzaagwesp,
de. Pruimemot (eieren), de Appel- en Perebloesemsnuitkever, tenminste in
zake de verschijning.
Voor verscheiden plagen, waarvan het synchronisme nog niet vaststaat,
of waarbij er geen synchronisme optreedt, wordt er locaal gewaarschuwd,
door middel van berichten, aangeplakt aan de veilingen of door middel van
briefkaarten, die tevoren worden gereedgelegd. De waarnemers zijn de
ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst en van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst.
In dit voorjaar is voorlopig de volgende organisatie tot stand gekomen:
De radiowaarschuwingen, die een algemeen karakter dragen, worden verzorgd door de Plantenziektenkundige Dienst, die tevens omtrent de betreffende insecten (of fungi) mededelingen doet aan de consulenten.
De regionale waarschuwingen geschiedden door de tuinbouworganisaties,
onder toezicht van de consulenten. Alle gegevens komen ten slotte bij de heer
Ir P. H u s, Rijkstuinbouwconsulent, belast met de voorlichting in zake
Plantenziektenbestrijding voor de Tuinbouw. Uitbreiding en perfectionnering
der waarnemingen geschiedt door ons in samenwerking met Ir H u s en zijn
assistent Ir W. P. N. V l a s v e l d .
Sinds 1938 valt hier te lande dus een grote vooruitgang in deze te boeken
en in de laatste tijd is het ons ook gebleken, dat wij de meeste naburige landen
hierin zelfs voor zijn.
*•
ƒ. Uitbouw in de toekomst.
Na de vooraf gegeven schets, is het wellicht gemotiveerd na te gaan, op
welke wijze in de naaste toekomst de basis voor het phaenólogisch werk
kan worden uitgebouwd.
Het spreekt vanzelf, dat het mij genoegen zal doen hieromtrent eventueel
andere wensen te vernemen en men beschouwe dan ook het volgende als een
algemene suggestie.
1. U i t b o u w d e r ph aen o1 o g isc h e w a a r n e m i n g e n i n
h e t v e l d e n i n d e k a s s e n , in s a m e n w e r k i n g m e t d c m e t c o r o1 o g en.
a. Phaenologische waarnemingen aan schadelijke insecten, waarvoor deze tot
nu toe nog niet zijn geschied;
b. Uitbreiding der waarnemingen van tenminste enkele der belangrijkste en
algemeen voorkomende schadelijke soorten om te komen tot eventuele
„klimaatprovincies" in ons land.
c. Samenwerking met de meteorologen voor de klimatologische waarnemingen, die met de phaenologische samen dienen te gaan; ook i.z. het
microklimaat, dat in kassen en in de grond en onder het niveau der cultuurplanten voorkomt.
d. Leggen van verder verband tussen phaenologie der voedsterplanten en der
schadelijke soorten.
e. Quantitatieve waarnemingen met vangbakken ter bepaling der populatiedichtheid;
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Fig, 5, Kweekobservatiekooi voor Coloradokevers

-.,.••

».

1' ig. 6. Type vangbak met gaaszoldering en dekzeiltje um de ruimte te verduisteren. De uit de
grond komende insecten zoeken het licht en komen
in de huis (x) terecht (Foto Nijveldt).
f.

W a a r n e m i n g e n in zake het overliggen in verband met de epidemiologie ;
deze zijn reeds a a n g e v a n g e n .
g. T o e t s i n g en verbetering der a p p a r a t u u r voor w a a r n e m i n g e n te velde.
2.

Fundamenteel

onderzoek

i n h e t 1 a b o r a t o r i u m.

a. Physiologisch onderzoek in zake de diapauzeverschijnselen, inclusief het
verschijnsel van het overliggen.
b. T o e t s i n g van schadelijke soorten op het d y n a m i s m e .
Ongetwijfeld is dit p r o g r a m m a n o g voor u i t b r e i d i n g vatbaar. Slechts in
zake twee dezer p u n t e n wilde ik t h a n s iets o p m e r k e n .
T e n eerste wilde ik wijzen op d e g r o e betekenis van het verschijnsel van
het overliggen voor de epidemiologie. H e t verdient namelijk alle a a n d a c h t ,
in verband m e t het s o m s niet v e r k l a a r d plotseling' epidemisch optreden v a n
een plaag. D e phaenologie kan bovendien ook aanzienlijk bijdragen tot het
stellen van p r o g n o s e n !
Wat de apparatuur aangaat, kan worden opgemerkt, dat de waarnemingisapparatuur
in het veld nog vrijwel geheel op empirische basis staat.
Bij de eerste vangbak met een zoldering van fijn kopergaas en gordijn, die bij het
Koolgalmug-onderzoek werd gebruikt, was de constructie berekend op het verkrijgen
van tenminste ongeveer dezelfde condities in de grond onder de bak en daar buiten.
De uitkomsten werden gecontroleerd door vangplanten buiten de bak te zetten. Hierdoor kon worden nagegaan of de bak tenminste approximatief juist registreerde. Dit
bleek in het geval van de Koo^galmug bevredigend te zijn. Zelfs bleken geheel houten
bakken niet"alleen voldoende, maar bij deze plaag nog beter te voldben dan gaasbakken.
Ook d e W i l d e en M a a n kwamen tot deze uitkomst.
Natuurlijk heb ik, voorzover de beschikbare tijd toeliet, reeds in 1938/9 waarnemingen
gedaan met grondthermometers en vond verschillen. Deze bleken echter geen bezwaar
op te leveren. Toch was het wenselijk, dat wij hiervan meer zouden weten.
Later zijn door v a n K o o t en d e W i l d e te Naaldwijk proeven opgezet met een
Brown-apparaat. De resultaten daarvan zijn.mij thans nog niet bekend.
Er worden thans voor waarnemingen gebruikt:
1. Bakken met fijn zevengaas met afdekgordijn, zoal» ik die voor de Koolgalmug
aanvankelijk gebruikte. Tijdens het werk in X.-Holland bleek het ons dat geheel houten
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bakken ook voldoende betrouwbare gegevens opleverden en zelfs beter waren dan
die niet gaaszoldering, tenminste in dit geval. De reden is de gevoeligheid der mugjes
voor droogte.
Bij het onderzoek van de Uienvlieg gebruikte M a a n een andere vangbak, afgebeeld
in zijn publicatie over dit onderwerp, met een luikje. Deze gebruikte ik aanvankelijk
bij het Zaagwespen-onderzoek, maar later werden geheel houten bakken (gebruikt.
D e W i l d e gebruikte bij het Koolvliegonderzoek dezelfde bakken als wij bij het
Koolgalmug-onderzoek, met gazen zoldering, alleen kon hier in .verband met de afmetingen der dieren, grover gaas worden gebruikt.
Men kan natuurlijk vorm en grootte van de bak veranderen en er naar behoefte ook
vangkooien van maken, b.v. om een boompje in te sluiten. Deze gebruÜkte
Ir v a n M a r i e .
2. Andere methoden om de verschijning van insecten vast te stellen zijn:
a. lokmiddelen in vartgglazen (gebruikt bij de Appelmot en Pruimemot),
b. lichtvangkooien (Lepidoptera),
c. ingegraven blikken of potten, gebruikt door de onderzoekers van de Itbon (bosinsecten),
d. kleverige banden om stammen of takken (Wintervlinders) of idem schermen,
e. vangbanden om stammen (Carpocapsa, Grapholitha
funebram),
f. vangen met netten in het veld.

De studie van de Koolgalmug heeft mij de grote betekenis van de phaenologie voor de bestrijding van schadelijke insecten hier te lande doen inzien.
Sinds mijn voordracht over de insectenphaenologie in de eerste herfstvergadering van de Nederl. Entomologische Vereniging in 1938 en in de
Phaenologische Vereniging in 1939, heb ik voor dit onderdeel der toegepaste
Entomologie hier te lande meer belangstelling mogen wekken, die wellicht
tot het veelvuldiger bezigen van deze werkmethode heeft mogen bijdragen.
Het meer beoefenen der insectenphaenologie heeft ook het grote voordeel
gehad, dat men het belang heeft ingezien van locale studiën van schadelijke
insecten onder de hier vigerende klimaats- e.a. omstandigheden, die van dezulke in de naburige landen vaak aanzienlijk afwijken.
Tenslotte moge ik hier nog opmerken, dat door de steeds meer geperfectionneerde berichtgeving en waarschuwingsdienst gevaar voor het initiatief der
telers zou kunnen ontstaan. Terecht is het gevaar ingezien, dat de laatstgenoemden hierdoor tot automaten zouden worden gedegradeerd.
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Niets valt meer toe te juichen, dan dat de telers, door onderwijs en voorlichting, door woord en geschrift, zelf de schadelijke insecten en andere
schadelijke organismen aan de gewassen leren kennen, om mede zelf het juiste
tijdstip voor de bestrijding te leren bepalen. Maar in verschillende gevallen
is dat niet mogelijk, zoals bij moeilijk door een leek te onderscheiden soorten.
In ieder geval is het nog lang niet zover, dat centrale en locale waarschuwingen kunnen worden gemist, terwijl anderzijds op phaenologisch gebied
nog veel onderzoek zal moeten worden verricht.
De Studiekring voor Phaenologie van het Landbouwgenootschap is het
centrum geworden, waar alle onderzoekers, die met de phaenologische verschijnselen bij hun werk te maken hebben, van gedachten wisselen en' samenwerken. Zoals Ir J. J. P ost onlangs opmerkte, is de studie der phaenologie,
vroeger gehouden voor een „hobby" van enkele enthousiasten, thans als van
groot direct belang voor de landbouwpractijk erkend.
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