DE WINTERVLINDER

De rups van de wintervlinder (Cheimatobia brumata L.), ook wel
trekmade genoemd, is een lichtgroen gekleurde rups x), in volwassen toe
stand 2\ cm lang, die in het voorjaar zowel de knoppen als de bloemen,
bladeren en vruchten van verschillende fruitgewassen beschadigt. Hier
door kan een belangrijk deel van de oogst verloren gaan en de aanleg van
bloemknoppen voor het volgend jaar zeer benadeeld worden. Men vindt
de rupsen van April tot midden Juni tussen samengesponnen bladeren en
bloemtrosjes. Zij komen echter ook op allerlei ander loofhout, o.a. in hagen
en windschutten, voor.
In de fruitteelt is best rij ding van de wintervlinder beslist nood
zakelij k; waar deze achterwege blijft, vormen plaatselijk ernstige trekmadeplagen een niet zelden voorkomend verschijnsel. Dit geldt in het
bijzonder voor de boerenïruitteeltbedrijven (boomgaarden, waarin vee ge
weid wordt), welke weinig intensief bedreven worden. In deze bedrijven
blijkt de wintervlinder gemakkelijk tot een massale vermeerdering te
kunnen komen. In de intensieve fruitteeltbedrijven daarentegen, waarin
elk jaar gespoten wordt, treedt de wintervlinder zelden dusdanig schadelijk
op, dat speciale maatregelen genomen moeten worden. Voor de beroeps
fruitteler vormt de bestrijding van de wintervlinder dan ook in den regel
een probleem van minder betekenis, dan voor de landbouwer-boomgaardbezitter.
Deze Mededeling heeft ten doel in de eerste plaats richtlijnen te geven voor
de bestrijding van de wintervlinder in het geval, dat hieraan tot dusver
niets werd gedaan en het insect zich sterk heeft vermeerderd. Voorts
worden ook aanwijzingen gegeven voor de bestrijding in die bedrijven,
welke reeds min of meer geregeld bespoten worden, doch waarin om een of
andere reden de bestrijding van de wintervlinder nog te wensen laat.
*) Om misverstand te voorkomen, zij hier nog vermeld, dat ook andere rupsen
wel eens trekmade worden genoemd, nl. de vuilgele, zwartgevlekte rupsen der
spinselmotten (Hyponomeuta-soorten, zie Mededeling 59), die men hier en
daar vooral in meidoornhagen waarneemt. Deze rupsen maken tezamen een groot
spinsel, waarin zij leven en waarbinnen zij de ingesponnen bladeren opvreten.
Geregeld wordt dit spinsel aan één zijde vergroot en trekken de rupsen dus iets
verder. Met behulp van de hier gegeven beschrijving kunnen zij echter gemakke
lijk van de eigenlijke trekmade, de rups van de wintervlinder, onderscheiden
worden.
Minder gemakkelijk is dit, wanneer men met de eveneens tussen de bloesems
van appel en peer levende spanrupsjes van een ander grijsgroen vlindertje
(Chloroclystis rectangulata, zie Mededeling 24) te maken heeft. Deze rupsjes wor
den niet groter dan ruim 1 cm, zij zijn groen en hebben meest een rode lengte
streep over hun rug.

LEVENSWIJZE
De rupsen

De rups van de wintervlinder komt in het voorjaar uit de door de vrouwe
lijke vlinder bij knoppen en in schorsspleten gelegde eieren te voorschijn.
De zeer jonge rupsjes zijn eerst donkergroen, maar spoedig wordt de
kleur lichter, zodat, als zij de grootte bereikt hebben, waarin de rupsen in
boomgaard of kwekerij duidelijk waarneembaar zijn, de kleur lichtgroen is
met een donkerder streep over de rug en drie witte strepen langs elke zijde.
De rups is een zgn. spanrups; zij kromt bij voortbeweging het pootloze
middengedeelte van haar lichaam omhoog, plaatst dan het achterlijf met
de twee paar achterlijfspoten dicht achter het voorste gedeelte, laat daarna
de voorste (borst-)poten los en strekt het lichaam vooruit.
De jonge rupsen vreten eerst aan de uitlopende knoppen en spinnen zich
spoedig tussen blaadjes of tussen de bloemen van een bloemtrosje in (b.v.
bij appels en zwarte bessen). Zij vreten dan de bloemen aan, waarbij in de
kelk een gat wordt gemaakt en meeldraden en vruchtbeginsel worden op
gevreten, zodat van vruchtzetting niets terecht komt. Tevens wordt een
deel der samengesponnen of samengevouwen bladeren verorberd.
Later worden de jonge vruchtjes aangevreten, vooral de jonge kersen,
waarvan niet alleen het zachte vruchtvlees, maar ook de pit wordt be
schadigd, terwijl bij appels meestal alleen een gat in het vruchtvlees wordt
gevreten. Vaak herstellen de appels zich later; zij blijven dan echter mis
vormd. Ook kruisbessen worden vaak aangetast.
Tenslotte wordt het blad sterk aangevreten; daarin worden ronde of on
regelmatige gaten gemaakt, ook van de rand uit, waarbij soms meer dan de
helft van het blad verloren gaat. In een boomgaard, waarin de kersenbomen
sterk door trekmaden zijn aangetast, lijkt het of de bomen erg door hagel
hebben geleden.
In bomen, die geen bloemen of vruchten dragen, wordt natuurlijk alleen het
blad aangetast. Waar bloemen of vruchten aanwezig zijn, worden deze ge
woonlijk mede in de vreterij betrokken.
In volwassen toestand is de rups ongeveer 2| cm lang en lichtgroen van
kleur. In enkele gevallen is de kleur donkerder.
De verpopping

De rups laat zich aan een
spinseldraad zakken of
bereikt op andere wijze
de grond en verpopt daar
in; dit is gewoonlijk om
streeks midden Juni het
geval. De verpopping
heeft plaats in een kleine,
aan de binnenzijde met
spinseldraden
beklede
holte in de grond op ge
ringe diepte. In grasland
schij nt de verpopping ook
boven de grond, in de
bodemruigte, plaats te
hebben.

Rups van de wintervlinder

De vlinders

De vlinders, die uit de poppen te voor
schijn komen, vertonen twee eigen
aardigheden. Vooreerst is de tij d van
uitkomen voor vlinders zeer onge
woon, zij verschijnen nl. in het najaar.
Enkele malen vindt men de manne
tjes, die blijkbaar het eerst verschij
nen, reeds in het laatst van Septem
ber, maar meestal eerst in October en
vooral in November. Bij plotselinge
strenge vorst wordt het uitkomen
vertraagd of houdt tijdelijk zelfs ge
heel op, daar het verlaten van de
grond dan onmogelijk is. Daardoor
kan het gebeuren, dat tot in Maart
de vlinders te voorschijn komen; in
normale gevallen eindigt de vlucht
echter tegen het einde van het jaar.
Met recht heeft men deze vlinder dus
wintervlinder genoemd.
Een tweede eigenaardigheid is, dat de
Vrouwelijke wintervlinders; 2\x
vrouwelijke vlinder zeer onvolko
men gevormde vleugels bezit,
waarmede zij in het geheel niet kan
Mannelijke wintervlinder; l \ x
vliegen. Om zich te verplaatsen, moet
de wijfjesvlinder düs lopen en door
deze omstandigheid is het, zoals nader
blijken zal, mogelijk een uitnemende
bestrijdingswijze tegen dit schadelijke
insect toe te passen. Het wijfje bezit
slechts zeer korte vleugelstompjes,
die zelden een derde deel van de lengte
van het insect bereiken ; dat dit hier
door een zeer eigenaardig uiterlijk
krijgt en voor de practicus niet dade
lijk als een vlinder is te herkennen, is
wel duidelijk. De mannetjes daaren
tegen hebben goed ontwikkelde vleu
gels. Zij kunnen dan ook zeer goed vliegen en zijn in het najaar vaak in
aantallen waar te nemen.
De kleur van het wijfje is bruingrijs. Het lichaam is vrij breed en dik. De
vleugels der mannetjes zijn bruingrijs; de voorste donkerder, met enige nog
donkerder dwarsstrepen, de achterste zijn egaal en lichter van kleur. Het
lichaam is slank.
De paring schijnt gewoonlijk plaats te hebben tijdens het naar boven klim
men der wijfjes (langs stam en takken der bomen). Meermalen is beweerd,
dat de wijfjes tijdens de paring door de mannetjes door de lucht naar boven
werden gevoerd. Een enkele keer is het wel waargenomen, doch dit behoort
tot de uitzonderingen.
De vrouwelijke vlinders blijken een duidelijke voorkeur te bezitten voor
bepaalde vruchtsoorten, hoewel deze niet overal gelijk is. Zo werden in een
boomgaard met meikersen en appels steeds de meeste vlinders gevangen
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en komt ook de meeste vreterij voor in de kersen, terwijl van de appels de
Schone van Boskoop (Goudreinette) tot de meest ende Bellefleur
tot de minst bezochte rassen behoren. Zo kwam de rups van de wintervlinder op sommige plaatsen (Wageningen o.a.) in enkele jaren in groot
aantal voor op zwarte-bessenstruiken, terwijl deze in Noord-Holland en
in Zuid-Limburg juist steeds vrij blijven. Evenmin lijden daar de kruis
bessen in belangrijke mate, terwijl de rups in de Over-Betuwe juist in de
kruisbessenstruiken zo schadelijk kan zijn door het aanvreten van vruchten.

De eieren

De vrouwelijke vlinders leggen, nadat zij langs stam en takken naar boven
zijn gelopen, haar eieren gewoonlijk dicht bij de knoppen, maar ook wel in
spleetjes van de schors. Zij bezitten een tamelijk verlengde legbuis, waar
mede de eitjes vaak op verborgen plaatsen, vooral onder schorsschubben,
worden afgezet. Het aantal eieren kan zeer groot zijn. Volgens verschillende
onderzoekers kunnen zij tot 250 eieren leggen. Pasgelegde eitjes zijn wit
achtig groen van kleur, maar na enkele dagen worden zij steenrood. Enige
maanden blijven zij uiterlijk onveranderd op de takken zitten, totdat bij
het uitlopen der knoppen de jonge rupsjes er uit te voorschijn komen.

SCHADE
Schade in
kwekerijen en
oomgaar en
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Waar de rups in enigszins belangrijke mate voorkomt, kan de schade zeer
gr0ot zijn. Uiteraard wordt alleen op die plaatsen veel schade aangericht,
jnsect zieh rustig kan vermeerderen en waar waardevolle delen, als
waar
bloemen of vruchten, beschadigd kunnen worden.
In boomkwekerijen, waar de rups alleen het blad kan aantasten en in elk
geval de bloem geen waarde heeft en waar de heesters geregeld bespoten,
gesnoeid en verplant worden, waardoor veel eieren en poppen vernietigd
worden, is de schade in den regel niet groot; vandaar, dat daarop de aan
wezigheid van het insect vrijwel geen acht wordt geslagen.
In boomgaarden echter, waar de voorwaarden voor de ontwikkeling gunstig
zijn en de vrouwelijke vlinders steeds weer uitkomen in de nabijheid van die
gewassen, waarop de rupsen blijkbaar goed kunnen leven, kan een belang
rijke vermeerdering plaats hebben. Dit is de reden, dat de rupsen vooral in
die boomgaarden, waarin geen bestrijdingsmaatregelen worden genomen, in
zulk ontzaglijk groot aantal kunnen voorkomen.
Uit de in den loop der jaren verzamelde gegevens is gebleken hoe groot wel
het aantal rupsen is, dat bij ongestoorde ontwikkeling in de vruchtbomen
kan voorkomen. Waar zich veel vlinders ontwikkelden, was één lijmband
om elke boom niet voldoende om ze alle vast te houden; op een tweede,
een eind boven de eerste aangelegde lijmband, werd in zulke gevallen soms
nog een 25-tal vlinders gevangen. Aantallen van 20, 40 en 50 vrouwelijke
vlinders op elke lijmband zijn zeer vaak geteld.
Waar zulke massa's vlinders voorkomen, is het niet te verwonderen, dat de
bomen zeer ernstig schade lijden, dat er van het blad weinig overblijft en
dat er van vruchtvorming weinig of niets terecht komt. Er waren dan ook
vroeger in de Betuwe boomgaarden, waarop, naar men zeide, een vloek
rustte, die tenslotte bleek te bestaan in de rups van de wintervlinder, die
regelmatig elk jaar bloem, blad en vrucht vernietigde. Terwijl deze boom
gaarden vroeger ten gevolge van de trekmadebeschadiging vrijwel niets

opbrachten, gaven zij na het geregeld omleggen van lijmbanden zeer goede
oogsten. Thans heeft men in de Betuwe, mede door het intensiveren der
bedrijven en het geregeld uitvoeren van bespuitingen, het gevaar voor
aantasting vrijwel onder de knie, zodat het omleggen van lijmbanden nog
slechts in weinig gevallen behoeft te worden toegepast. Ook in andere
streken heeft men deze ervaring opgedaan.
Een grote omvang heeft in 1942en 1943een trekmadeplaag in de
kersenboomgaardenindeomgevingvanUden (N.-Br.) aangeno
men. In verband met het ernstige karakter dezer plaag werd overgegaan
tot het uitvaardigen van gemeenteverordeningen, waarbij alle bezit
ters van fruitbomen verplicht werden hierom vóór een bepaalde datum
lijmbanden aan te leggen. Reeds thans zijn de gunstige gevolgen dezer
maatregel duidelijk merkbaar.
In Zuid-Limburg zijn kersenbomen waargenomen, waarvan 40 % en meer
der vruchten door de rups van de wintervlinder werd aangevreten en afviel,
terwijl in Lent en in Vlijmen, vóór men de bestrijding met een maagvergif
toepaste, een groot deel der kruisbessen in sommige jaren werd aange
vreten en afviel.
De betekenis van de hier aangehaalde beschadigingen wordt eerst duidelijk
als men in aanmerking neemt, dat de schade vaak niet tot enkele boom
gaarden of plaatsen beperkt blijft, maar zich over gehele gemeenten en land
streken uitstrekt. Het behoeft daarom geen verwondering te wekken, dat
reeds in het eerste jaar, waarin van lijmbanden een meer algemeen gebruik
wordt gemaakt, de opbrengst der behandelde boomgaarden aanzienlijk
toeneemt.

Aangevreten kersenbladeren

Schade aan
de bladeren

De beschadiging van het blad is voor de plant wel de meest nadelige. Wan
neer veel rupsen aanwezig zijn, wordt een zeer belangrijk deel van het blad
opgevreten en kunnen de bomen zelfs bijna geheel kaal gevreten worden.
Daardoor kan de boom niet alleen de vruchten voor dat jaar niet tot ont
wikkeling brengen, maar mist hij ook de kracht om voldoende bloemknop
pen voor het volgend jaar te vormen. Een belangrijke beschadiging van het
blad is dus zeer nadelig en werkt nog lang na. Daar bij vroegtijdig uitkomen
der rupsjes ook de pas uitlopende knoppen ernstig beschadigd kunnen
worden, kan de schade nog belangrijk vergroot worden.
Bladbeschadiging treedt op bij kers, appel, peer, kruisbes, zwarte
bes, pruim, hazelnoot; verder bij meidoorn, beuk, haagbeuk, wilg, iep,
eik, linde, roos. Op rode bes komen de rupsen niet of slechts bij uitzondering
voor.

Schade aan
bloemen en
vruchten

De beschadiging van de bloem komt, evenals die van de vrucht, direct tot
uiting in een vermindering van de oogst. Van de bloemen zijn het vooral
jjg van appej en zwarte bes, die te lijden hebben van de rups. Van de
vruchten geniet de kers de voorkeur, evenals de kruisbes, terwijl de appel
niet vaak aangevreten wordt en dan nog niet zo diep, dat afvallen nood
zakelijk moet volgen, wat bij kers en kruisbes wel het geval is. Bij de laatste
vruchtsoort vertegenwoordigt soms het afvallen van de vruchten de be
langrijkste schade. In het algemeen echter treedt steeds een gecombineerde
beschadiging van blad en (bloem of) vrucht op.
Hoeveel tijd er moet verlopen vóór de rups van de wintervlinder zich zo
danig vermeerderd heeft, dat er van een plaag en van belangrijke schade
kan worden gesproken, is niet voldoende bekend. Wel kan opgemerkt
worden, dat het gewoonlijk niet de jonge boomgaarden zijn, waarin schade
wordt aangericht, maar die, welke niet geregeld bespoten worden en reeds
hun sterkste groei achter de rug hebben, hoewel deze daarom volstrekt niet
oud behoeven te zijn. Het schijnt dat, indien geen bestrijdingsmaatregelen
worden genomen, de vermeerdering van de wintervlinder een tijdlang
enigszins gelijke tred houdt met de groei der bomen, maar deze later in
haalt. Het komt echter voor, vooral bij een voor de rupsen passende
ondercultuur, dat ook jonge vruchtbomen reeds sterk beschadigd worden
en een belangrijk deel van hun bloemknoppen verloren gaat.
Waar een onvolledige bestrijding heeft plaats gehad, moet deze elk jaar
herhaald worden (b.v. bespuitingen op kruisbessen met een maagvergif)
of althans na een paar jaar. In enige gevallen was vier j aar na een met succes
uitgevoerde bestrijding de schade wederom zeer belangrijk. Onder gunstige
omstandigheden kan het insect zich dus in enkele jaren reeds sterk ver
meerderen.

VERSPREIDING
De aanwezigheid is
afhankelijk van de
bedrijfsvorm
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De wintervlinder komt in ons land algemeen voor. Op bijna alle plaatsen,
indertijd een onderzoek naar het voorkomen er van is ingesteld, is zijn
aanwezigheid dan ook geconstateerd. Er zijn echter streken, waar de wintervlinders zich sterk vermeerderd hebben, waar de schade dus aanzien
lijk is.
De oorzaak van dit verschijnsel, dat zeer typisch is, moet gezocht worden in
de vorm, waarin de bedrijven in de verschillende streken gewaar

dreven worden. Het blijkt nl., dat in intensieve fruitteeltbedrijven, waarin
's winters geregeld met vruchtboomcarbolineum or kleurstoffen en zo nodig
in het voorjaar met een maagvergif gespoten wordt, zelden een dusdanige
vermeerdering plaats heeft, dat de opbrengst er onder lijdt.
De ernstige plagen blijken uitsluitend voor te komen in de meer extensieve
boeren-fruitteeltbedrijven, waarin aan de bestrijding van verschillende
ziekten en plagen nog onvoldoende aandacht wordt besteed. De streken,
waarin deze bedrijven veel voorkomen, nl. Zuid-Limburg, Midden-Brabant
en in mindere mate de IJselstreek, de Geldersche Vallei, de Betuwe en
enige daaraan grenzende boomgaardstreken van Utrecht, vormen de be
langrijkste verspreidingsgebieden van het insect.
Verspreiding van Bij de beantwoording van de
[ vlinders en rupsen ^ing en vermeerdering van

vraag, door welke omstandigheden de verbreide wintervlinder verder worden bevorderd,
moet op enige punten bijzonder worden gelet. Een actieve verbreiding,
dus door het insect zelf, is in het groot althans niet mogelijk, aangezien een
verplaatsing van de vlinder over grote afstanden vrijwel uitgesloten is.
Eói waarneming echter doet ons aannemen, dat een verbreiding van de
rupsen wel mogelijk is, maar dan alleen onder bepaalde omstandigheden.
Bij laboratoriumproeven is nl. waargenomen, dat de rupsjes, die pas uit het
ei zijn gekomen, zich met behulp van een spinseldraad met luchtstromingen
kunnen verplaatsen en door de lucht zweven. Indien dit in de natuur op
dezelfde wijze gebeurt, zou een besmetting van uit een sterk aangetaste
boomgaard in de richting van de wind zeer goed mogelijk zijn. Speciaal in
dicht aaneengesloten boomgaardcomplexen zou deze wijze van verbreiding
van enige betekenis kunnen zijn.
Ook kan de verbreiding plaats hebben door middel van het ent hout en
van het plantmateriaal uit de boomkwekerijen, zowel wat de vrucht
bomen betreft als de bomen en heesters, die voor windschutten worden
gebruikt. De omstandigheid, dat in sommige gevallen na de planting aan
de laatste weinig aandacht meer besteed wordt, maakt een ongestoorde
vermeerdering van de trekmade soms mogelijk.
Om de verbreiding van het insect zo veel mogelijk tegen te gaan, verdient
het de voorkeur in de eerste plaats van gezond plantmateriaal uit te gaan.
Dat dit nodig is, niet alleen om de verbreiding van de wintervlinder te
verhinderen, maar ook om het overbrengen van andere plagen naar nieuwe
terreinen te voorkomen, behoeft geen verdere toelichting.
Ook als men de aanwezigheid van het insect in de fruitaanplanting heeft
bemerkt, kan men echter door het nemen van een of meer der in het vol
gende hoofdstuk genoemde maatregelen een sterke vermeerdering en een
hieruit voortvloeiende verbreiding voorkomen.

BESTRIJDING
Aard der
maatregelen
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Bij alle maatregelen, die men tegen de wintervlinder neemt, moet men zich
steeds goed rekenschap er van geven, dat het insect op verscheidene ge
wassen kan voorkomen. Geen insect kan zich met zoveel gewassen, die in
en om boomgaarden voorkomen, voeden als dit en geen bestrijding is daar
om voldoende of volledig, die zich niet over al die gewassen uitstrekt. Zo
moet men om de rupsen te bestrijden in de ondercultuur van zwarte- of
kruisbessenstruiken tevens iets doen, om het insect uit de vruchtbomen of

uit de haag te keren. Laat men dit na, dan zal geen blijvend resultaat ver
kregen worden. Evenmin bereikt men dit als men b.v. de appelbomen van
lijmbanden voorziet, maar enige minder waardevolle bomen (b.v. hazelaars)
daartussen onbeschermd laat, of aan de vruchtstruiken geen aandacht
besteedt.
Al naar de plaats en de omstandigheden moetmendus de bestrij
dingsmaatregelen kiezen, maar om enig blijvend resultaat te kunnen
bereiken, moeten deze zo volledig mogelijk genomen worden. Gelukkig
beschikken wij over uitstekende bestrijdingsmiddelen; het komt er echter
op aan ze op de juiste wijze en voor de verschillende gevallen, welke ver
band houden met de aard van het bedrijf, in bijzondere combinaties te
gebruiken.
DIRECTE BESTRIJDINGSMAATREGELEN

Deze bestaan uit:

1. Het omleggen van lijmbanden.
2. Het bespuiten met winterspuitmiddelen, nl. vruchtboomcarbolineum (v.b.c.)
of kleurstoffen.
3. Het spuiten met maag- of ccntactvergiften.
Het eerste middel dient om de vrouwelijke vlinders te vangen en te doden
en het leggen van eieren te voorkomen; de onder 2 genoemde middelen
doden de gelegde eieren, terwijl de maag- en contactvergiften dienen om de
rupsen te doden.

Lijmbanden voorkomen, dat vrouwelijke vlinders, die het vliegvermogen Het omleggen
missen, haar eieren aan de takken en bij de knoppen afzetten ; zij worden van lijmenden
vrijwel uitsluitend gelegd om hoogstammen (appel, peer, pruim en kers)
en zijn op deze het goedkoopste, gemakkelijkste en zekerste bestrijdings
middel. Zij worden vnl. gebruikt in extensief gevoerde bedrijven,
waar de toepassing er van in verband met het nalaten van de nodige be
spuitingen zeer noodzakelijk kan zijn.
Ook in particuliere tuinen vormen lijmbanden het eenvoudigst toe te
passen middel ter bestrijding van de wintervlinder.
Lijmbanden bestaan uit een strook perkamentpapier, die met twee touw
tjes glad om de stam wordt gebonden en waarop de rupsenlijm dun wordt
uitgesmeerd. Het lijmbandenpapier moet van goede kwaliteit zijn, d.w.z.
het mag de lijm niet opzuigen en niet bij regen doorweekt worden. Het is in
rollen van 50 m in de handel.
Ook de lijm moet aan speciale eisen voldoen.
1. Zij moet bij warmte niet spoedig dun en bij koude niet spoedig dik
worden. De zon des middags en koude des nachts mogen dus op de
bruikbaarheid geen nadelige invloed uitoefenen.
2. Bij de in de herfst heersende temperaturen moet de lijm gemakkelijk
kunnen worden uitgesmeerd. Te dikke lijm maakt nauwgezet en snel
uitstrijken onmogelijk. Is de lijm te dik, waardoor uitsmeren in een
dunne laag niet mogelijk is, dan kan men de bus zo nodig in warm water
zetten.
3. Regen en sneeuw mogen de lijm niet minder bruikbaar maken.
4. De lijm moet zeer lang goed kleefkrachtig blijven. In October
uitgesmeerd, mag zij niet vóór Januari haar werking verliezen.

9

Kersenboomgaard met lijmbanden

Er zijn verschillende recepten om rupsenlijm te bereiden, maar geen van
deze zelfbereide producten kan de kwaliteit benaderen van de fabrikaten,
die in de handel zijn en sinds jaren met succes gebruikt worden.
Men legt de banden om de stam van de boom, ongeveer 1 à l|m boven
de grond, bij lagere stammen natuurlijk lager en beschermt daardoor ineens
de gehele kroon. Worden de bomen gestut door een paal, dan moet ook de
stutpaalvaneenlijmband worden voorzien, opdat alle wegen naar de tak
ken versperd zijn.
Bij struiken voorziet men bij voorkeur alle gesteltakken van een lijmband.
Banden dicht bij de grond worden gemakkelijk door bladeren, die er tegen
aanwaaien en door opspattende gronddeeltjes onbruikbaar.
Het is gewenst de schors van de bomen vóór het aanleggen van de lijmband
af te krabben en glad te maken, opdat de wintervlinderwijfjes niet onder
de band doorkruipen. De lijm mag uitsluitend op het papier gesmeerd
worden, daar in het bijzonder jonge stammen door de direct opgesmeerde
lijmring enige jaren na de behandeling meermalen ernstig beschadigd blij
ken te zijn.
Bij het omleggen van de lijmband moet men er voor zorgen dat de plaats,
waar het papier over elkaar wordt gevouwen, niet op het Zuiden of Westen
ligt, aangezien dit de windrichtingen zijn, waaruit in ons land de wind in de
herfst vnl. waait. Vouwen in de richting van de heersende wind zijn de
oorzaak, dat de wind onder de lijmband komt, waardoor deze op den duur
scheurt.
Het uitsmeren van de lijm dient te geschieden met een platte kwast of met
een spatel. Is de lijm goed kleverig, dan werken de vrouwelijke vlinders,
die langs de stam omhoog kruipen, zich op de lijmband spoedig geheel vast,
zodat men de wijfjes dood op enige afstand van de onderste rand van de lijm
vindt. Opgemerkt dient te worden, dat soms het aantal mannelijke vlin
ders (met vleugels) het aantal vrouwelijke op de banden overtreft. Dit
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komt, doordat de mannetjesom de wij fj es heen fladderen als deze
naar boven kruipen, waarbij, zoals in de practijk blijkt, een groot aantal
met de lijm in aanraking kan komen.
Is het kleefvermogen van de lijm minder groot, de uitsmering wat te dun of
het aantal gevangen vlinders zeer groot, dan kunnen sommige wijfjes de
bovenrand van de lijmband bereiken en haar tocht naar de takken voort
zetten. Het verdient daarom aanbeveling de lijmring niet smaller dan 8 à
10 cm te nemen, in November de banden na te zien en op plaatsen, waar
stof, bladeren of veel vlinders op de band terecht zijn gekomen, nog een
weinig lijm uit te smeren.
Een aantal wijfjes keert wanneer zij de lijmring bereiken deze hindernis de
rug toe en legt haar eieren op het stamgedeelte onder de lijmband. Daar het
mogelijk is, dat de jonge rupsjes, die daaruit te voorschijn komen als de lijm
reeds min of meer verdroogd is, lopend de knoppen bereiken, is het nood
zakelijk de stamgedeelten beneden de lijmbanden vóór April
krachtig te bespuiten met
à 10 % vruchtboomcarbolineum of met
een kleurstof in dezelfde of in een iets hogere concentratie dan die, waarin
zij gewoonlijk verspoten wordt. In plaats van deze bespuiting is het ook
mogelijk de band opnieuw met lijm in te smeren, waardoor het omhoog
kruipen der rupsjes eveneens verhinderd wordt.
Zodra de lijmbanden niet meer nodig zijn, moeten zij verwijderd worden;
geschiedt dit niet, dan is vooral bij jonge bomen beschadiging van de bast
niet uitgesloten.
Lijmbanden dienen te worden omgelegd in de tweede helft van Tijdstip van
October, voordat de wintervlinders uit de grond te voorschijn komen, ornleggen
hetgeen vaak na de eerste nachtvorst geschiedt. Daar het uitkomen der
vlinders echter over vrij lange tijd plaats heeft en de rupsenlijm dus ge-

Oude kersen met lijmbanden

ruime tijd, in ieder geval tot Januari, haar kleefvermogen moet behouden,
is het aan te bevelen de lijmbanden niet om te leggen vóór zij werkelijk
nodig zijn. Om zelf dit tijdstip te bepalen, kan men hier en daar om een
stam een band leggen, om, zodra daarop een vlinder wordt gevangen,
alle bomen van banden te voorzien.
In streken, waarin een ernstige wintervlinderplaag heerst, kan deze worden
onderdrukt door het gemeenschappelijk omleggen van lijmbanden. Om
dit te bevorderen is in sommige gevallen het omleggen van lijmbanden
wettelijk verplicht. Gemeenteverordeningen, die deze bestrijdings
maatregel voorschrijven, bestaan o.a. in de gemeenten Uden, Zeeland en
Nistelrode. Het houden van toezicht op de naleving dezer verordeningen
berust bij de gemeente- en rijkspolitie en bij de ambtenaren van de
PLANTENZIEKTENKUNDIGE DIENST.

Aangezien het in de practijk niet mogelijk blijkt te zijn alle vlinders op de
lijmbanden te vangen, is het meestal nodig de bestrijding met behulp van
lijmbanden enige jaren achtereen voort te zetten.
Onvoldoende werking van lijmbanden berust niet op het door de mannetjes
omhoog voeren der wijfjes (zie blz. 3), doch uitsluitend op een onvol
komenheid in de wijze van aanwending of op onvoldoende werking van de
lijm.
Voor een tjoom van ongeveer 20 cm middellijn is nodig 70 cm lijmbandpapier en 15 g rupsenlij m; 1 kg rupsenlij m is voldoende voor ongeveer
40 m lijmband.
Het spuiten met
winterspuitmiddelen

Winterspuitmiddelen, ni. vruchtboomcarbolineum en kleurstoffen,
Worden gebruikt in die fruitbedrijven, waarin reeds meer zorg aan het
nemen van bestrijdingsmaatregelen besteed wordt. Zij doden behalve
wintervlindereieren ook eieren van blad- en schildluizen, appelbladvlooien
e.m.a., terwijl zij algen, wieren en korstmossen, die zich op stammen en
takken bevinden, doen afsterven, waardoor de bomen een gezond uiterlijk
krijgen.
Bovendien worden vruchtboomcarbolineum en kleurstoffen ter bestrijding
van de wintervlinder gebruikt op alle gewassen, die niet van lijmbanden
kunnen worden voorzien, dus bessenstruiken, struikvormen van vrucht
bomen en verder op boomkwekerijgewassen en op hagen om boomgaarden
en kwekerijen. Beide soorten middelen kunnen op alle gewassen, waarop de
rupsen voorkomen, gebruikt worden en de vreterij voor een belangrijk deel
voorkomen.
Over het algemeen werken vruchtboomcarbolineum en kleurstoffen tegen
wintervlinders niet zo zeker als tegen bladluizen. Dit houdt verband met de

verborgen ligging der eitjes in spleetjes, onder schorsschubben en op
andere plaatsen, waar zij niet door de spuitvloeistof geraakt worden en tot
volledige ontwikkeling kunnen komen (zie blz. 4). In de meeste gevallen
is het echter mogelijk d.m.v. bespuiting met v.b.c. of kleurstof de winter
vlinder onder de knie te houden en daardoor een massale vermeerdering te
voorkomen. In bedrijven, waarin 's winters geregeld met één dezer
middelen gespoten wordt, wordt het omleggen van lijmbanden
dan ook overbodig geacht. Goede resultaten worden ook verkregen
met gecombineerde olie-kleurstof-DDT-middelen. Het hierin aanwezige
DDT oefent een nawerking uit, waardoor ook de uitkomende rupsjes ge
dood worden.
De sterkte, waarin v.b.c. ter bestrijding van de wintervlinder verspoten
wordt, bedraagt 7| %. De spuitvloeistof wordt bereid door aan 92J liter
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water 7£ liter vruchtboomcarbolineum toe te voegen. Het eerst met een
kleine hoeveelheid water aanmengen en omroeren en het daarna toevoegen
van de rest van de nodige hoeveelheid water moet ontraden worden, daar
bij deze bereiding zich teeroliën afsplitsen, welke knopbeschadiging kunnen
veroorzaken. Kleurstoffen en gecombineerde middelen worden aangewend
in de voorgeschreven sterkte, welke voor de verschillende merken ver
schillen; zie Vlugschrift 8: Winterspuitmiddelen tegen dierlijke
parasieten en het daarbij behorend Bericht.
Nodig is een nauwkeurige uitvoering der bespuiting, waarbij alle delen,
vooral de dunnere takken, als het ware gewassen worden, terwijl door het
verspuiten onder hoge druk de verdeling der spuitvloeistof zeer fijn wordt
en deze met kracht in de meeste schuilhoeken doordringt. Krachtig en
overvloedig spuiten is gewenst. Met betrekking tot de omstandig
heden, waarmede bij de bespuiting rekening moet worden gehouden,
raden wij aan Mededeling 86: Handleiding bij de bespuiting van
fruitgewassen, te raadplegen.
De bespuiting moet niet te vroeg en in geen geval vóór Januari ge- Tijdstip van
schieden, daar anders na de bespuiting nog eieren gelegd zouden kunnen spuiten
worden. Men moet voorts rekening houden met het te behandelen gewas
en de tijd van bespuiting regelen naar de ontwikkeling der knoppen.
Vruchtboomcarbolineum mag uitsluitend verspoten worden als de bomen
nog in rust zijn, d.w.z. voordat er enige werking in de knoppen is.
Voor de bespuiting met v.b.c. worden als uiterste tijdstippen, die men onder
bijzondere omstandigheden, b.v. vroege ontwikkeling, moet vervroegen,
aangenomen voor:
Krozen
Kruisbessen
Peren, pruimen en bessen . . .
Appels en kersen

eind Januari
midden Februari
eind Februari
midden Maart

Geëmulgeerd vruchtboomcarbolineum wordt op dezelfde tijdstippen en in
dezelfde sterkte als of iets sterker dan gewoon v.b.c. aangewend.
Kleurstoffen en kleurstof-bevattende middelen werken iets minder krachtig
op de plantendelen in en kunnen daarom in vergelijking tot v.b.c. iets later,
doch in ieder geval vóór het opengaan der gemengde knoppen
verspoten worden. Zij hebben de beste werking als de temperatuur niet te
laag is, zowel tijdens de bespuiting als enige dagen er na. De gemiddelde
dagtemperatuur dient niet lager dan 5° C te zijn. In het algemeen zullen
dus in Maart of in het begin van April, kort vóór het uitkomen der rupsjes,
de omstandigheden om met kleurstoffen te spuiten het gunstigst zijn.
Men moet echter vooral niet laat spuiten. Er bestaat dan gevaar voor be
schadiging der knoppen, terwijl men de rupsjes als ze eenmaal zijn uit
gekomen niet alle meer doodt, doordat een deel zich in de knoppen heeft
verscholen en niet meer geraakt wordt.
De hoeveelheid spuitvloeistof, die voor de uitvoering van een winter- Hoeveelheid
bespuiting nodig is, is behalve van verschillende andere factoren (o.a. het spuitvloeisto
werktuig, waarmede gespoten wordt) afhankelijk van de grootte, de vorm
en de hoogte der bomen. Bij benadering zijn per ha de volgende hoeveel
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heden spuitvloeistof nodig, onafhankelijk of er met v.b.c. dan wel met een
kleurstof wordt gespoten:
Hoogstam pit- en steenvruchten . 3000-5000 liter
Struikvorm pit- en steenvruchten . 2000-4000 liter
Rode bessen
2500 litqr
Zwarte bessen
2500-3500 litér
Kruisbessen
2500 liter
Het spuiten met Maag- en contactvergiften worden alleen in de groeitijd gebruikt,
maag-en contact- nadat door vreterij de aanwezigheid van wintervlinderrupsen is gebleken,
vergi en pe vergiftigheid van
maagvergiften (arsenaten) beperkt de aanwending

dezer middelen enigszins. Sommige contactvergiften zijn daarentegen niet
of minder giftig (Derris en DDT).
Maag- en contactvergiften worden als bestrijdingsmiddel tegen de wintervlinder vnl. gebruikt in die fruitteeltbedrijven, waarin geen bespuiting met
vruchtboomcarbolineum of met kleurstof is uitgevoerd of waarin ondanks
een bespuiting met een van de laatste beide middelen vreterij optreedt.
Zo nodig bespuit men ook de omgevende hagen en windschutten, terwijl
minder waardevolle bomen evengoed als de andere behandeld moeten
worden.
Maagvergiften
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Ondanks het feit, dat de rupsen voor verscheidene maagvergiften zeer
gevoelig zijn, wordt hiermede vaak geen afdoend resultaat bereikt. Dit
staat in verband met de zeer snelle ontwikkeling der eenmaal opengaande
knoppen, waardoor de jonge rupsen in het binnenste der knoppen steeds
blaadjes ter beschikking staan, die niet met vergif bedekt zijn. In de meeste
gevallen worden echter bevredigende resultaten verkregen en wordt ern
stige vreterij, mits er tijdig gespoten wordt, voorkomen.
Loodarsenaat in poedervorm wordt aangewend ter sterkte van 0,3 %
(300 g per 100 liter water). In pastavorm wordt het verspoten ter sterkte van
0,5 %. Nodig is een zorgvuldig uitgevoerde bespuiting, waarbij alle blade
ren zo goed mogelijk met een dun laagje van het vergif bedekt worden.
Licht spuiten is gewenst; zie ook Mededeling 86.
Ter gelijktijdige bestrijding van schurft kan loodarsenaat zonder bezwaar
met Bordeauxse pap en andere koperpreparaten vermengd worden. Hierop
berust de samenstelling van enige handelspreparaten, die arsenicum direct
aan koper gebonden bevatten (Cuprasol) of als calciumarsenaat (Fusicarkrimp, Hercynia-neutraal en Nosprasit). Deze middelen bevatten alle
koper in de vorm van oxychloriden. Bij het verspuiten van deze handels
preparaten houde men rekening met de gevoeligheid der te bespuiten ge
wassen, zowel voor koper als voor arsenaat! Loodarsenaat wordt bij voor
keur niet vermengd met Californische pap. Bij vermenging ontstaan nl.
verbindingen, die beschadiging aan het gewas kunnen veroorzaken. Om
deze reden doet men voorzichtiger de laatste beide middelen afzonderlijk
met enige dagen tussenruimte te verspuiten.
Loodarsenaat is zeer vergiftig voor de mens en voor hogere dieren. Bij het
gebruik er van dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen
(zie volgende blz.).
Calciumarsenaat is goedkoper dan loodarsenaat, doch hecht minder goed
en geeft bij vele fruitgewassen een grotere kans op bladbeschadiging.
Het dient daarom in de fruittuin ontraden te worden.

Zodra vreterij optreedt, kan met de bespuiting met loodarsenaat worden Tijdstip van
begonnen. In streken, waar veel wintervlinders voorkomen en waar men sPuiten
verzuimd heeft lijmbanden om te leggen of met v.b.c. of kleurstof te spui
ten, zal men goed doen de beide bespuitingen vóór de bloei tegen schurft te
combineren met de bespuiting tegen de wintervlinder.
Aangezien loodarsenaat voor de mens zeer vergiftig is, mag het niet worden
verspoten op gewassen, d i e b i n n e n v i e r w e k e n v o o r c o n s u m p t i e
bestemd zijn. Bessen mogen in verband hiermede niet binnen vier
weken vóór de pluk worden bespoten.
Tijdens de bloei mag in geen geval met loodarsenaat gespoten worden
wegens het gevaar voor vergiftiging der bijen. Voorts mag in een met lood
arsenaat bespoten boomgaard gedurende twee à drie weken geen vee
geweid worden. De hoeveelheid vergif, die van de bomen afdruipt, is bij
een overvloedige bespuiting ongeveer het vierde gedeelte van de verspoten
hoeveelheid. In een boomgaard, waarin 3000 liter per ha verspoten is, kan
dus 750 liter op het gras en op de grond terecht gekomen zijn. Zou alles
aan het gras zijn blijven hechten, dan zou op het gras per ma 225 mg aan
wezig geweest zijn. Deze hoeveelheid kan voor het vee gevaarlijk, soms zelfs
dodelijk zijn, zodat het noodzakelijk is het vee uit een boomgaard, welke
met loodarsenaat bespoten zal worden, te verwijderen. Veiligheidshalve
wordt aangeraden het vee ten minste twee weken, in een droge periode
zelfs drie weken, uit die boomgaard te houden.
Men kan ook zorgen, dat vóór het spuiten het gras kort geweid of gemaaid
is. Het jonge gras is daarna practisch vrij van vergif.
Bij benadering zijn per ha de volgende hoeveelheden spuitvloeistof nodig: Hoeveelheid
Hoogstam pit- en steenvruchten . . . 2500-4000 liter
spuitvloeistof
Struikvorm pit- en steenvruchten . . 1500-3000 liter
Rode, zwarte en kruisbessen als bij winterbespuiting (zie blz. 14).
In verband met de min of meer verborgen levenswijze tussen samengespon- Contactvergiften
nen bladeren is het niet altijd mogelijk, voldoende der aanwezige rupsen
met het contactvergif in aanraking te brengen. Om deze reden leveren
contactmiddelen in de practijk niet steeds bevredigende resultaten op.
Een gunstige uitzondering hierop maken de middelen, waarvan de werking
zich over enige tijd uitstrekt, o.a. DDT-bevattende preparaten. Deze mid
delen worden op hetzelfde tijdstip als de eerder genoemde maagvergiften
aangewend.
INDIRECTE BESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het is van belang om bij de aanleg van nieuwe aanplantingen zo veel
mogelijk uit te gaan van onbesmet plantmateriaal. Men moet dus zijn
planten betrekken van een kwekerij, die vrij is van wintervlinders. Aange
zien we in vruchtboomcarbolineum en kleurstoffen middelen bezitten, die
in staat zijn de wintervlindereieren te doden, zal men aan die kwekerijen
de voorkeur geven, waar de gewassen elk jaar in de winter zorgvuldig
bespoten worden.
Een middel is bekend, dat steeds in staat is een wintervlinderplaag te voor
komen, nl. het houden van kippen. Bijna zonder uitzondering zijn de
boerenfruitteeltbedrijven, die regelmatig en geheel bezocht worden door
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een voldoende aantal kippen, practisch vrij van deze aantasting. Is de
boomgaard groot en het aantal kippen niet voldoende, dan vindt men steeds
de minste vreterij dicht bij het huis, waar de kippen lopen. In een Lim
burgse gemeente, waar veel kippen rondliepen, was de vreterij van de rup
sen gering, behalve in een boomgaard, die door omrastering voor kippen
ontoegankelijk was gemaakt.
Blijkbaar pikken de kippen niet alleen de wijfjes op, als deze een stam op
zoeken om daartegen op te klimmen, maar zij eten ook de rupsen, als deze
zich uit de boom op de grond laten zakken en wellicht ook de poppen, die
in met gras bedekte grond tussen de grasstengels dicht bij de grond voor
komen.
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