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Ervaringen met de toepassing van weinig giÍtige middelen bij de bestrijding van Íupsen van de
satijnvlinder,,Stilpnotia salicis" in populierenopstanden in Oostelijk Flevoland
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Inleiding
een vorig nummer werd in een artikel 1) melding gemaakt

In

van de aantasting van populierenopstanden in Oostelijk Flevoland door rupsen van de satijnvlinder en het gunstige bestrijdingseffect van het door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegepaste biologische middel,,Tribactur".

Nu de tijd nadert, waarin een dergelijke plaag weer actueel gaat
worden, willen wij in dit artikel wat nader ingaan op de bestrijding van deze populierenvijand. De hier beschreven ervaringen werden opgedaan in de beide oudste boscomplexen in Oostelijk Flevoland, die tesamen een bruto oppervlakte beslaan van
ca. 1500 ha, waarvan bijna 600 ha beplant is met populier.
Het merendeel van de populierenopstanden werd in de jaren
i958 tot en met I)62 aangelegd. Hierbij werd in de meeste
gevallen uitgegaan van eenjarig plantsoen. 'Robusta' en 'Heidemij' werden het meest gebruikt, voorts 'Gelrica','Mailandica',
'Serotina', 'Regenerata' en 'Tardiff de Champagne'. Een relatief

kleine oppervlakte werd beplant met 'Gneva', 'Oxford', Androscoggin', 'Rochester' en 'Dorskamp'. De populieren werden
merendeels in grote aaneengesloten blokken geplant, hetgeen,
hoewel verschillende klonen werden gebruikt, de verspreiding
van ziekten en vooral'insektenplagen over relatief grote opp€rvlakten mogelijk maakt.
Ovorzicht van de aantasting en bestrijding tot en met 1969
In de eerste acht jaren na de aanleg ztjn de populierenopstanden in beide boscomplexen slechts in geringe mate aangetasr
geweest door rupsen van de satijnvlinder. In het voorjaaÍ van
1966 uad het insekt in sterke mate op in een deel van de
oudste opstanden. De rupsenpopulatie werd echter in mei door
een spreeuwenkolonie onschadelijk gemaakt.
1967 werd de aantasting van een aanzienlijk groter areaal in
de oudste opstanden waarg€nomen. Deze maal lieten de spreeuwen op zich wachten en nam de vraat zulke ernstige vormen
aan, dat besloten werd het aangetaste gebied met behulp van

In

een landbouwvliegtuig te spuiten met Árkorine, een DDThoudend middel. Het waarneembare resultaat was, dat vele rupsen gedood werden en vrijwel nergens kaalvnat optrad. De
aangetaste opstanden herstelden zich goed. In juli stonden de
bomen weer geheel in blad.

In het voorjaat vaí 1968 werden vooral populierenopstanden
in het tweede aanlegjaar (1959) zijn geplant. De
bestrijding met Arkotine had, ondanks het late tijdstip waarop
de bespuiting werd uitgevoerd een goed effect, hoewel plaatselijk kaalvraat voorkwam. In beide jaren werden de parasieten
aangetast, die

van de rups in de aangetaste opstanden aangetroffen.
In het voorjaar van 1969 trad op een later tijdstip dan in de
voorgaande jaren vreterij van betekenis op. In korte tijd ontwikkelde zich hierna een zware aantasting bij de populieren

die in het derde aanlegjaar (I)60) zijn geplant. Van een bespuiting met het DDT-houdende middel Arkotine werd in ver-

band met haar persistentie en schadelijke nevenwerkingen afgezien.

Met andere middelen was nog te weinig ervaring opgedaan om
deze op grote schaal toe te passen. Bovendien was de ontwikkeIing van de natuurlijke vijanden van de rupsen van dien aard,
dat beperking van de plaag daarmee mogelijk leek. Hierbij gold
de overweging, dat vaak een massaal voorkomend schadelijk insekt in de bosbouw in vedoop van enkele jaren tot aanvaatd-
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bare populaties wordt teruggebracht door het optreden van
voornamelijk monoÍage parasieten. Tenslotte werd besloten
enkele weinig giftige middelen op beperkte schaal te beproeven.
Keuze van de middelen

Ter vervanging van DDT zijn de volgende vier middelen

on-

derzocht:

Nexion emulsie 25 7o, (bromophos), een middel mer een contact- en maaggifwerking tegen insekten en een geringe giftigheid voor warmbloedige dieren. (LDso oraal nt: 3750 mg/k1).
Bij behandeling van populiereblad mer dit middel staken rupsen binnen enkele uren hun vraat. Het duurt echter drie tot vijÍ
dagen voordat alle rupsen zijn gedood.

/6, (trichlorphon), een snelwerkend
vraatgif met daarnaast een goede contacr- en ademhalingswerking op Lepidopteren, Dipteren en Heteropteren. Het middel
Di.pterex tpuitpoed.er 80

heeft een goede dieptewerking en is voor bijen, vooral wanneer
het middel is opgedroogd, weinig gevaadijk. Het middel is
matig tot weinig giftig voor warmbloedige dieren (LDso oraal
nt 450 mg/kg, LDso dermaal rat 2000 m9/kg). Dipterex vindt
toepassing op veterinair gebied.
Door een bespuiting met Dipterex worden rupsen van de satijnvlinder binnen drie dagen voor 100 7o gedood.
Gardona (SD 8447), (chloorvinylfosfaat), een snelwerkend gif
met goede vraat- en contactwerking regen Lepidopteren, Dipteren en Coleopteren. Het middel heeft een lage giftigheid voor
warmbloedige dieren (LDro oraal rat 4000 m,/kg).Bij een
bespuiting worden rupsen van de satijnvlinder binnen drie dagen door het middel gedood. In 1969 en 1970 was hiervan nog
onvoldoende beschikbaar voor de praktijk.

Tribactar, Bacillus thuringiensis Beiliner, een bacteriologisch
prepata t met een specifieke maaggifwerking tegen bladetende
rupsen (Lepidopteren). Ondanks de trage aanvangswerking van
het middel blijft na toepassing vraar aan de bladeren beperkt.
Na inname van het middel vertoont de rups vedammingsverschijnselen waardoor zij vijÍ tot acht dagen later dood op de
stam of de bladeren wordt aangetroffen. Het middel wordt ongevaarlijk geacht voor warmbloedige dieren, bijen of andere

nuttige insekten.
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1969 werden Dipterex en Tribacrur proefsgewijs en

in

1970
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1970

op praktijkschaal toegepast. Gardona en Thuricide H.P.
hoogwaardig Bacillus thuringiensis-preparaar) werden
voor een grotere proef gekozen.

I)e resultaten van de proeven in 1969
Op 9 juni werd onder gunstige weersomstandigheden door een
landbouwvliegtuig van het type ,,Piper Pony" 8 ha gesporen
met 10 kg Dipterex en 6 ha met eenzelfde hoeveelheid Tribactuf.

Voor beide middelen werd 250 liter vloeistof gebruikt. Op her
moment van de bespuiting waren de populieren op het met
Dipterex bespoten areaal voor 60 7o en op het met Tribactur
bespoten areaal voor 80 7o kaal. Deze geringe hoeveelheid blad
was voor het bacteriologische middel een groot nadeel. De rupsen bevonden zich in het laatste stadium vóór de verpopping;
een gedeelte had zich reeds ingesponnen.

Vierentwintig uur na de bespuiting met Dipterex waren alle
rupsen op de grond gevallen. Door observatie met de veldkijker
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en flink schudden van de bomen kon worden vastgesteld dat er
geen rupsen meer in de bomen waren achtergebleven. De meeste
rupsen die op de grond waren gevallen, bewogen zich nog of
kropen in het rond. Drie dagen later waren de rupsen echter
dood. Vanaf de eerste dag na de bespuiting konden geen sporen van verse vraat aan de populieren worden gevonden. Met
behulp van een metalen nampje van 25 x 25 cm werd onder

meer dan 300 populieren een telling verricht. Er werden 71
dode rupsen per m2 of ruim 700.000 rupsen per ha geteld.
Op het met Tribactur bespoten areaal werden gedurende de
eerste twee dagen na de bespuiting nog wel verse vraatsporen
aan de bomen aangetroffen, daarna niet meer. Hoewel drie dagen na de bespuiting nog geen dode rupsen werden gevonden
leverde een kasproef het bewijs dat het middel wel werkzaam
was. Rupsen geplaatst op door het vliegtuig bespoten blad uit
dit ateaal toonde een mortaliteit van 78 7o, terwijl op het blad
van het onbehandeld obiect onder dezelfde omstandigheden
sleclrts 13-14 /6 van de rupsen stierven.
In het onbespoten areaal ontwikkelde de plaag zich inmiddels,
wellicht begunstigd door het fraaie zomerweer, tot een calami-
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Ruim 120 ha werd door de rupsen aangetast, waatbtj ca.65 ha
geheel of vrijwel geheel werd kaalgevreten en het resterende
gedeelte in meer of mindere mate werd beschadigd. In enkele
opstanden werden plaatselijk veel rupsen waargenomen, die echter geen schade van betekenis aanrichtten.

Binnen het aangetaste arcaal kwamen dus grote verschillen in
het schadebeeid voor. Opmerkelijk was, dat de opstanden aan
de oostkant van het bos het sterkst werden aangetast, waarbij
de randbomen opvallend gaaf bleven in vergelijking met de
rest van de opstand. Hevige en vooral vroeg optredende vraat
kwam voor in opstanden, die in de voorafgaande winter waren
gedund. De invloed van de dunning bleek duidelijk in de verschillen in vraat binnen een dunningspraktijk proefveld van
'Robusta', dat ver buiten het aangetaste gebied ligt. De bomen
in de systematisch gedunde proefvakken (velling om de andere

rij of andere boom)

werden volledig kaalgevreten. In het selec-

tief gedunde proefvak was de aantasting minder zwaar, terwijl
op het niet gedunde gedeelte slechts een lichte aantasting werd
gekonstateerd. In de aangrenzende en even oude populierenopstanden kwam geen schade van betekenis voor. Ten aanzien

reir.

van de gevoeligheid van de verschillende klonen hebben wij
vastgesteld, dat 'Robusta' en 'Heidemij' hevig kunnen worden

Eierleggend laijÍie aan Stilpnotia salicis oan de onderzijde gefotograt'eerd..

aangetast.

De

schade

in de later uidopende 'Marilandica', 'Gel-

rica' en 'Serotina' is minder sterk, terwijl in 'Oxford', 'Geneva',

'Androscoggin', 'Rochester' en 'Dorskamp' geen schade van betekenis voorkwam. De gladde stam van de balsemklonen biedt
waarschijnlijk een slechte schuilgelegenheid voor de overwinterende rupsjes.

De rupsen hebben zich in 1969 ongestoord kunnen verpoppen,
hetgeen een grote vlinderpopulatie en massale eiafzetting ten
gevolge had. De tweede generatie rupsjes skeletteerde eind juli
en augustus het inmiddels weer nieuw gevormde blad van de
aangetaste bomen.

IIet verloop van de aantasting en bestrijding in 19?0
Half april begonnen de populieren in het Reve-Abbertbos blad
te vormen. Gelijktijdig hiermee begon, ondanks de dikwijls
ongunstige weersomstandigheden, de trek van duizenden rupsjes
(die onder en tussen de ruwe schors van de stam hadden overwinterd) naar de lroon en takuiteinden van de populieren.
Deze trek van talloze rupsjes naar boven, speelt zich in de loop
van enkele weken af.
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Door regelmatige controle op vraat van de uitbottende populierentakken, kon het juiste bestrijdingstijdstip worden vastgesteld.

Dit tijdstip

lag voor het door de rupsjes aangetaste areaal

duidelijk in de tweede week van mei. Op die kavels waar de
vraat gelijke tred hield met de vorming van het blad kon alleen
toepassing van een chemisch middel als Dipterex blijvende kaalvraat voorkómen. \Vaar de populieren reeds voldoende blad
hadden gevormd werd verdere vraat voorkomen door het bacteriologische middel Tribactur te gebruiken. Beide middelen
werden met behulp van landbouwvliegtuigen van het type
,,Piper Pony" en ,,Piper Cub" in een dosering van 1 kg/ha onder ongunstige weersomstandigheden (harde wind) gespoten.

Om voldoende vloeistof in het gewas te brengen werd twee
maal over het areaal gevlogen waarbij steeds met de halve
dosering in 30 I vloeistof per ha wetd gespoten.

In totaal werd

ruim 90 ha met Tribactur en ruim 25O ha met Dipterex behandeld. Een strook van 2 ha werd met het nieuwe hoogwaardige Bacillus thuringiensis prepata.at,,Thuricide H.P." gespoten
in een dosering van r/z kg/ha en 10 ha werd behandeld met
Gardona in een dosering van 1 liter/ha.
De goede resultaten van de chemische middelen waren binnen
drie dagen zichtbaar. Een groot deel van de gedode rupsen
bleef in de schorsspleten of tussen de vertakkingen liggen, een
ander deel viel naar beneden. Áan de hand van tellingen van op
de grond gevallen rupsen werd een aantal van 480 rupsen/m2
vastgesteld (4.8 miIj. /ha).
Het effect van de bespuiting met Tribactur en Thuricide H.P.
liet een dag of vijf op zich wachten, maar ook hier waren de
resultaten zeer goed. In tegenstelling tot de rupsen die door de
chemische middelen waren gedood, bleven de rupsen die door
de bacteriologische middelen zijn gedood lange tijd in krampachtige houding op de stam of bladeren zitten alvorens later
door wind of andere oorzaken naar beneden te vallen. Opvallend was de houding waarin vele dode rupsen werden gevonden. De voorste segmenten met de kop en poten zijn als in
afweer omhoog gekromd.
De rupsen aan de satijnulinder aerzanzelen zicl: in de nanziddag bij het
àalen aan àe temperataar op d.e $am aan de pop*lier (mei 1970).

Er werd ln 1970 een toenemend aantal parasieten geconstateerd.
Uit een zending dode rupsen afkomstig uit het met Bacillus
thuringiensis bespoten areaal kon dr. L. v. d. Geest (Laboratorium toegepaste entomologie Amsterdam) vaststellen dat ruim
80 Vo van de rupsen door het middel waren gedood. Uit het
oriënterend onderzoek van ir. B. T. Bosman (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer) is niet gebleken dat de toegepaste middelen een
nadelige invloed op de parasieten van de satijnvlinder hebben
gehad.

De resultaten van de bestrijding in het voorjaar waren van dien
aard dat er geen najaarsaantasting van betekenis meer is voorgekomen.

Naschrift
Gezien de bovengenoemde ervaringen met aantastingen van
populieren in Oostelijk Flevoland door rupsen van de satijnvlinder verwachten wij dat:

-

een aantasting van betekenis vooral op kan ffeden

-

gedunde opstanden kwetsbaarder zijn dan niet gedunde op-

in tien-

en

elfjarige opstanden.
standen.

-

de schade in aangetaste, niet gedunde opstanden in het algemeen meevalt.

-

opstanden van Aigeirosklonen, met uitzondering van Dorskamp, gevoelig zrjn en in het spuitplan moeten worden opgenomen als zij de leeftijd van tien jaar hebben bereikt.

-

alleen tijdig ingrijpen, d.w.z. zodra de eerste vraat en rupsenkoncentratie worden waargenomen, een maximaal bestrijdingseffect kan geven.

Aan de hand van de resultaten is de toepassing van 1 kg Tribactur per ha wanneer zich reeds voldoende blad heeft gevormd of
Dipterex spuitpoeder 80 7o wanneer nog onvoldoende blad
aanwezig is, in de praktijk zeer bruikbaar en veilig gebleken.
De kosten van de bestrijding met Tribactur en Dipterex waren
in 7970 resp. ca. f 40 en I 30 per ha. Een bespuiting met deze
weinig giftige middelen lijkt zeker vetantwoord, omdat de bijgroei, die in deze ca. tien jaar oude populierenopstanden in
Oostelijk Flevoland varieert van 8 tot 18 m3 per ha per iaar
juist in de kwetsbare periode het grootst is en door een ernstige
bladbeschadiging uiteraard zeer ongunstig wordt beïnvloed. Afgezien van dit economische motief is het ook uit landschappelijke overwegingen gewenst waar nodig een tijdige bestrijding
uit te voeren.
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