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Populiereglasvlinder een nieuwe belager van populierebeplantingen?

Rijksdiensl voor de lJsselmeerpolders

Sinds 1968 worden in toenemende mate in geheel Oostelijk
Flevoland populierebeplantingen waargenomen, die zijn aangetast door de populiereglasvlinder (Sciapteron tabaniformis). Dit
stambeschadigende insekt heeft in sommige opstanden zoveel
bomen aangetast, dat van een matige tot vrij ernstige aantasting
sprake is.

Via de waarnemersorganisatie van het Rijksinstituut voor Na-

tuurbeheer is bekend geworden, dat ook in andere delen van
het land - met name in Zd. Holland, Zeeland en Limburg plaatselijk populierebeplantingen in ernstige mate door het insekt zijn aangetast. (zie ook ,,Populier" februari 1970 blz. 12
en 13)
Het is daarom gewenst aan het voorkomen van dit insekt aandacht te besteden en maatregelen te treffen, welke een verdere
uitbreiding van de aantasting kunnen beperken.
Bescbrijuing oan lte, insekt

Het volwassen dier - de vlinder - heeft een vleugelspanwijdte
van 3,5 cm. De voorvleugels zijn koffiebruin met een zeer
smalle glasachtige lengtestreep. De achtervleugels zijn glasachtig.

Het lichaam is blauwzwart met op het achterlijf 3-4 smalle
citroengele ringen. De larve is een rups, die tot ongeveer 2,5 cm
lengte kan uitgroeien. Het lichaam is geelwit met een donkere
rugstreep en is spaarzaam behaard. De kop en het halsschild zijn
donkerbruin.

Linhs: Gang in. het ho*r ntet een zich aerpoppende larae (in dit geaal
een noodaerpopping i.u.m, aerstoring aan de ttornzle ontu,ikkelingsgéng oíÍr, de larae).
Rechts: Beintloed door de lamp uan de lotograel heeft de Jarue ziclt
omgedraaid en is nu in het ondereinde uan de stznt,

Aanta$ingsbeeld.

Jonge stammen, topscheuten of takken vertonen een of meerdere galachtige verdikkingeo met veelal een propje boormeel
in de onregelmatig gevormde inbooropening. Soms is ook een

uiwlieggat zichrbaar. In het hout bevindt zich een ror 30 cm
lange gang mer een diameter tor 8 mm.
Leuetastuijze

Uitulieggaten in de $am.

De vlinders vliegen normaliter in juni uit en leggen in dezelfde
maand hun eieren, voornamelijk op jonge populieren. In juli
boren de rupsen zichbij voorkeur (doch niet uitsluitend) in op
plaatsen waar de schors op een of andere wijze is beschadigd,
bijvoorbeeld op de plaatsvan snoei- en schaafwonden. Zij vreten
gedurende enige tijd onder het schorsoppervlak bij de inboorplaats en dringen daarna dieper naar binnen, waat zij overwinteren. Ffet volgende voorjaar vreten zij een gang in het hout
en bereiken geleidelijk het merg, waarna zij meestal in opwaartse richting het mergweefsel verder opvreren. Na de twesde
overwintering buigt de gang zich van het merg af, rordat ze
vlak onder de schors uitmondt. Gedurende de maanden mei en
juni vindt hier de verpopping plaats. Zodra de pop zich halverwege uit de stam heeft gewerkt verschijnt de vlinder. De levenscyclus duurt dus

2 jaar

Schaàe

Door de gangen in het hout worden de bomen windgevoeliger
en kunnen de stammen afbreken of de toppen uitwaaien. De
bomen kunnen ernsdg verzwakken of zelfs geheel afsterven.
Indien de bomen blijven leven gaan zij in waarde (ook esthetisch) sterk achteruit.

Vanuit een aangetaste boom is uitbreiding naar gezonde bomen
mogelijk. De openingen in de sram en de verminderde vitaliteit
van de aangetaste bomen scheppen weer mogelijkheden voor
andere aantastingen.
BesÍrijd.ing

De populiereglasvlinder kan zowel curarief als preventief
streden worden.

be-
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Curatief

1. De aantasting blijkt reeds op de kwekerij

2.

3.

voor te kunnen

T

komen. Voor en tijdens het rooien en opbossen dienen daar
de aangetaste bomen reeds zoveel mogelijk uit het te verzenden plantsoen te worden verwijderd.
Tijdens het planten op het beplantingsobjekt, waar boom na
boom door de hand gaat, dient te worden voorkomen dat
de bomen worden geplant, die op de kwekerij eventueel niec
werden opgemerkt.
De aangetaste bomen in de bestaande beplantingen dienen

voor een doelmatige bestrijding onder het laagst

gelegen

inboorgat te worden afgezet.
De aangetaste bomen, die op de kwekerij of op het beplantingsobjekt uit het plantsoen zijn verwijderd en het aangetaste snoeisel uit bestaande beplantingen dient, liefst door verbranding te
worden vernietigd.
Preventief

1.

2.

Tijdens alle handelingen die met of aan de bomen worcien
verricht (vervoer, inkuilen, planten, snoeien e.d.) en tijdens
alle werkzaamheden die in een beplanting worden uitgevoerd
(onkruidbestrijding, greppelreiniging e.d.) dienen beschadigingen zoveel mogelijk te worden voorkomen; eventueel
gemaakte wonden direct afdekken met een wondafdekmiddel.
De snoeiwerkzaamheden dienen zoveel mogelijk te worden
uitgevoerd in die periode, waarin geen eieren worden gelegd
en op een zodanig tijdstip, dat in h'et volgende jaar de snoeiwonden al weer overgroeid raken, vootdat de eieren worden
gelegd. Dit houdt dus in, dat de periode van midden juii
t/m einde augustus de voorkeur verdient.

AfgebroÈen'
std.n.

N.B.

Over het effect van verschillende methoden van bestrijding bestaat nog onvoldoende zekerheid. Nader onderzoek hier-

omtrent is zeer wenselijk.

Na:chrift ttan t\e redacrie

Ook het Bosbouwproefstation kan op dit ogenblik nog

geen

uitsluitsel geven over de meest effectieve bestrijding. Men zou
kunnen proberen kieine wonden onder aan de stam te bestrijken
met een systemisch werkerid middel of in te spuiten in het gar
met basudine.
Ter bescherming van kwekerijen en proefaanplantingen zou
men vanaf juni/ juli de stammetjes kunnen bespuiten mer Rogor
(dat enigermate systemisch werkt). De bespuiting na twee weken
te herhalen. Deze bestrijdingswijze is waarschijnlijk te duur voor
grote praktij kbeplantingen.
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uw abonnement over 1970
al betaaid?

Zo niet, zie dan
mededelingen van de redactie

op pag.34.
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