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De bestrijding van populierglasvlinderlarven op kwekerijen

/

L. J. A. Wouters
Riiksdiensl voor de lJsselmeerpolders, Wetenschappelijke Afdeling

Larven van de populierglasvlinder (Sciapteron tabaniformis)

kunnen vooral in warme zomers vermeerderingen van populier
ernstig aantasten. Vooral balsempopulieren zijn voor deze boorders erg gevoelig.
De vlucht van de populierglasvlinder heeft plaats in de maanden
juni en juli en soms ook nog in augustus. Uit de eieren, die op
de stammeties worden gelegd, komen na één of twee weken de
rupsen. Deze proberen zo snel mogelijk de bast binnen te dringen en kiezen bij voorkeur beschadigde plekken, zoals snoeiwonden. Eerst wordt een horizontaal gangetje naar de kern toe
gemaakt; daarna vindt yr^ t n at boven toe plaats. In de meeste
gevallen verblijven ze twee jaar in de stam, maar bij zachte winters en warme zomers kunnen de larven al na een jaar verpopPen.
Om deze aantasting te beperken dient men de moerhoek, even-

als het stekhout, geregeld op verdachte knobbels

te kontroleren en de door larven

of

boorgaten

aangetaste populieren

in

de

omgeving ervan te rooien en te verbranden. Omdat de boorders
bij voorkeur beschadigde plaatsen als invalspoort benutten, is
het wenselijk om het vermeerderingsmateriaal tijdens de vluchtperiode van de vlinders niet te snoeien of door onderhoudswerkzaamheden te beschadigen.

Ondanks deze kontrole van stekmateriaal en plantsoen, wordt
meer dan eens toch aangetast materiaal afgeleverd. \Tanneer
dergelijk planrsoen in de polders, waar zich nog weinig natuurlijke vijanden (zoals eiparasieten) hebben gevestigd, wordt uitgeplant, ontstaan aantastingshaarden die moeilijk kunnen worden opgeruimd. Vooral in de eerste drie iaar na het uitplanten
kunnen populierglasvlinderlarven zich snel vermeerderen. Het
zal daarcm, vooral in warmere perioden wanneer zwaardete aantastingen op de kwekerij kunnen worden verwacht, nodig zijn
om insekticiden toe te passen. De meeste kans op een goed resultaat heeft men daarmee waflneer de jonge larfjes worden gedood, vóórdat, of even nádat, zij de stam zijn binnengedrongen.
De kansen op een goede werking zijn nog groter, wanneer het
middel naast een larvendodende ook een goede eidodende wer-

king bezit.

Popalierglasalind,eilarue

in jonge popalier

In

1977 en 7978 zijn op de NAKB kwekerij in Oostelijk Flevoland en op de kwekerij van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (R.IJ.P.) tegen deze boorders proeven genomen met de

1978 op beide kwekerijen op praktijkschaal,
Dipterex, toegepast.

volgende insekticiden:

Euisecl spuitpoed.er 90

Di'pterex spuiopoed.er 80 %o, een fosforester met trichloorfon als
aktieve stof. Trichloorfon is een goed kontakt- en vraatgif met
enige dieptewerking, maar zonder lange nawerking. Het produkt
draagt op het etiket een Andreaskruis (schadelijk middel) als

in de plaats van

/o, met een aan nereistoxin verwante
aktieve stof. Naast een goede kontakt- en vraatgifwerking wordt
de minder lange nawerking gekompenseerd door het systemische
effekt tegen vretende insekten. Het etiket draagt een Andreaskruis als gevarenteken. In de proeven is beide jaren een koncentÍatie van 0,1 7o met een uiwloeier gebruikt.

gevarenteken.

In de proeven is Dipterex in

een koncentratie van 0,1 /o met
een uitvloeier gebruikt. h L977 is dit middel in beide kwekerijen op praktijkschaal toegepast.

Dimilin spuitpoeder 25 7o, een langdurig werkende chitinesyn-

g/I),tot de groeo der pyrethroiden behorend, met permethrin als aktieve stof. Het middel heeft een
vrij langdurige werking als kontakt- en vraatgif en bezit daarnaast vraatwerende eigenschappen. Voor warmbloedige dieren
is de giftigheid gering, voor bijen en vissen echter hoog. Het
etiket draagt geen gevarenteken. Bij de proeven in 1977 is een
koncentratie van 0,1 /6 en in 1978 van 0,05 7o gebruikt. In
beide gevallen is een uitvloeier toegevoegd. Ambush werd in

echter in sommige gevallen een goede eidodende werking. Het
middel heeft een geringe giftigheid voor warmbloedige dieren

Amba.sb uloeibasr (250

theseremmer met diflubenzuron als aktieve stof. Het duurt enige
tijd voordat de larven in hun vervellingsstadium worden gedood.
Diflubenzuron werkt allereerst als maaggi[; daarnaast bezit het

en draagt dan ook geen gevarenteken op het etiket.

ven

in

1977 is een koncentratie van 0,1 /6 en

Bij

in

de proe-

1978 van

0,05 /o gebruikt, zonder toevoeging van een uitvloeier.
In alle proeven zijn de bespuitingen telkens na rwee weken uitgevoerd met een Ázo-propaanspuit met een spuitlans, waarbij de
populierestammeties aan alle zijden goed met het middel wer-
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den bevochtigd. Om het begin en her einde van de spuitperiode
vast te stellen werd in beide jaren gebruik gemaakt van een mer
nylongaas overdekte kooi, waarin in mei een flinke partij aangetaste stammetjes werden opgeslagen.
In 1971 werden op 13 juni, een tamelijk zonnige en warme dag,
de eerste populierglasvlinders in de kooi waargenomen. De eerste bespuiting werd op 17 juni en de daaropvolgende bespuirin-

gen werden op 30 juni, 12 juli en 26 jrli verricht. De toepassingen vonden plaats bij temperaruren tussen 12o en 18oC en
bij relatieve luchtvochtigheden van 80 tor 90 %. Bij elke be-

spuiting werden tegelijkertijd de populiegesraÍnmeries gekontroleerd op de aanwezigheid van boormeel op of onderaan de
bomen. De aangetaste eksemplaren kregen een eriker mer kontroledatum. Het boormeel werd daarna weggewist en daarbij
werden tevens afgevallen bladeren of takjes om de stam verwijderd om de volgende kontrole te vereenvoudigen. Áan de
af- of aanwezigheid van vers boormeel is twee weken later bij

de volgende bespuiting Í te gaan of de toepassing van het middel wèl of géén effekt had gegeven.
De aanwezigheid van boormeel op de stam of op de grond is
vrijwel de enige manier om de uiterst kleine inboringen van de
jonge larven te ontdekken.

Bij

de proeven op de kwekerij van de

NAKB is de variëteit

'Zeeland' en op de kwekerij van de R.IJ.P. de variëteit ,Florence

Biondi' gebruikt.

Bij de eerste bespuiting in juni 1977

zaten in de éénjarige, ca.
twee meter hoge, variëteit'Zeeland' reeds enige grorere inboringen, die dt 1976 hebben moeten dateren.
De in februarl 1977 als stek geplante variëteit 'Florence Biondi'
had in juni een hoogte van nog geen halve meter.
Áls gevolg van het warme weer in de eerste week van iuli nam
het aantal inboringen in de proeven sterk toe. In de vangkooi
werd in deze periode een groot aantal vlinders waargenomen.
Bij de objekten waar op 12 juli Ambush en Evisect werden toegepast, werd bij de daaropvolgende kontrole alleen bij het objekt
Evisect nog één boom met een aantastin g aangetroÍÍen. Bij de

laatste kontrole in september 1977 waren beide objekten vrij
van aantasting. De onbehandelde objekten en de met Dimilin
of Dipterex behandelde, eindigden met 3 of 4 aangetaste populieren. Voor beide kwekerijen betekent dit voor de proeven een

aantasting van 2,5 /e tot 5 /6. Dat deze aantastingen laag zouden blijven, was in verband met de wekelijks uitgevoerde praktijkbespuiting met Dipterex rondom de proef, wel re verwachten.

In 1978 werden

de eerste populierglasvlinders in de kooi op
waargenomen. De eerste bespuiting werd op 5 juni en de
daaropvolgende bespuiting werd, door voortdurende regenval,
pas op 23 juni uitgevoerd, gevolgd door bespuiringen op 1 1 juli,
25 juli en 10 augusrus. De ekstra bespuiting in augustus werd
ingelast, omdat in die periode in de observatiekooi nog steeds
glasvlinders werden waargenomen.

4 juni

toepassing van de middelen in juni 1978 hadden beide
populierevariëteiten een hoogte van 2 tot 2,5 meter bereikt. In
juli werden in beide proeven de onderste takken weggesnoeid
om de kontrole op boormeel op of onderaan de stammen te
vereenvoudigen. Het afsnoeien van de onderste takken heeft
wel de aantastingskansen vergroot, maar ook de trefkansen van
het middel op de stammen.
Bij de eerste konuole in juni 1978 bleek de aantasting van1977
van de variëteir 'Zeeland' in het Dimilin-objekt te zijn verdwenen. Het is hierbij niet duidelijk geweest of het middel de larven
toch nog in een latere vervellingsperiode heeft gedood. Ook in
het verdere seizoen van 1978 is dit objekt vrij van boorderaantastingen gebleven. Bij de één jaat jongere variëteit'Florence
Biondi' op de kwekerij van de R.IJ.P. was dat echter niet het
geval. In juni '78 werden in dit objekt nog aantastin gen van '77
aangeroffen en bij de laatste kontrole in september '78 werden
nog zes aangetaste bomen (een aantasting van 5 /o) gevonden,
één boom minder dan bij het onbehandelde objekt van deze

Bij de

proef.

Bij de laatste kontrole van de met Dipterex gespoten objekten
werden twee en drie aangetaste populieren (2,5 % aantasting)
op de kwekerij van de NAK B en van de R.IJ.P. aangetroffen.
De objekten waarbij Ambush en Evisect waren gebruikt hadden,
evenals in 1977, geen enkele aantasting. Met deze middelen is
het in de proeven dus gelukt om de aantastingen door populierglasvlinderlarven met vier of vijÍ zorgvuldig uitgevoerde bespuitingen te bestrijden. Uit de proef op de kwekerij van de NAK B,
waarbij uitgegaan is van eán ééniarig (aangetast) gewas, blijkt
bovendien dat aantastingen van het vorige jaar ook kunnen worden tegengegaan.

Vooral in warme perioden, wanneer de aantasting van populieren door de populierglasvlinder kan toenemen, is het wenselijk
hiertegen bespuitingen uit te voeren. In de praktijk kunnen deze
het best worden uitgevoeid in de eerste en derde week van juni
en juli en in de eerste week van augustus.
Áangezien Evisect voor toepassing in'openbaar groen nog niet is
toegelaten, komt alleèn Ambush vloeibaar (250 g/l) oÍ Ambush
spuitpoeder 25 7o daawoor in aanmerking. Bij de bespuiting
met een koncenttatie van 0,05 7o (50 ml of 50 gram per 100
liter vloeistof) dient men een uitvloeier toe te voegen en vooral
de stammetjes goed met het middel te bevochtigen. Aantastingen zijn dikwijls onderaan de stam op het snijvlak van de geplante stek te vinden.
\Tanneer men deze bespuitingen enkele jaren achtereen in een

is het bij de tweejarige levensvan
de
mogelijk
boorder
de moerhoek vrij van larven te
ryclus
krijgen.
In de praktijk heeft in 1978 de toepassing van Ambush op beide
kwekerijen aan de verwachtingen voldaan.
aangetaste moerhoek doorzet,
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