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lnsektenkalender
Boomsoort

Plaats

Aard van de aantasring

*

Naam insekt

Bijzonderheden

Aantastingsbeelden, het gehele jaar zichtbaar

Populier stam

ronde uitvlieggaten tot ca. 60 cm

Populier stam

hoogte boven de grond
ovale gaten in de schors waaruit grove
boorspanen op de grond terecht komen

Populier stam

(jong)

Populier stam/twijg
(

jo.rg)

holle ruimte vooral bij snoeiplekken;
soms galachtig verdikr stamdeel
galachtige verdikking soms met ronde
vliegopening

aantasting van wortels door vuilwitte Horzelvlinder
rups met bruine kop
in het hout witte, sterk gesegmenteerde, Grote populierboktor
pootloze larve
vuilwitte rups met bruine kop in het Populierglasvlinder

hout

in het merg witte, gesegmenteerde, Kleine populierboktor
pootloze larve (vooral trilpopulier en
abeel)

\XZilg

stam

Vilg

tak

Populier,

stam

wilg

galachtige verdikking ror 1 m lang
m€t velvormingen en ingezonken
plekken; soms afschilferende bast

grootaantaluiwliegopeningenter

spoel- of kogelvormige verdikking van
ca. 3 cm; opengebarste schors

grootaantaluitvliegopeningenvan \Tilgetakgalmug

gaten in de schors waaruit proppen
boorsel op de grond terechrkomen

Maart/april

Populier/

stam/tak

vezelig

wit boorsel uit booropening

wilg

met diameter ca.4 mm

Populier twijg

twijg voor een deel uitgehold,
kommavormig excrementenzakje over
inbooropening

Mei

Populier

blad

bladeren licht aaneengesponnen

Populier

twiig

boven inbooropening kommavormig
excrementenzakje, twijg voor een deel

\Tilgebastgalmug

grootte van speldeknop; geel galmug-

larfje in cambium
speldeknopgroorre; oranje lalfje in het
cambium
holle ruimte onder de bast, gangen in

\Tilgehoutrups

het hout; rups met bessesapkleurige
rug en zwarte kop
witre, pootloze larve met bruine kop,
buikwaarts gekromd
geelbruin rupsje met zwarte kop in
het merg

\Tilgesnuitkever

groen rupsje met groene kop en geelgroene lengtestrepen, vaak in komma-

Kleine wintervlinder

Populierscheutboorcier

vorm liggend
geelbruin rupsje met zwarte kop, in
het merg

Populierscheutboorder

uitgehold

Populier

stam, twijg galvormige verdikking soms mer uiten blad
vliegopening; grote gaten in het blad

Populier

blad

Populier,

blad

blad tot aan bladsteel opgevreten,
aantasting begint aan de top
blad pleksgewijs afgeschaafd

sterk gesegmenteerde larve in het

merg; Kleine populierboktor

boktor met 3 of 4 gele vlekken op de
dekschilden
behaarde rups met witte of gele
vlekken op de rug

Satijnvlinder

twlrg

afstervende rwijgen, op de grond drup
pende schuimhoopjes langs rwijgen

kleine bronskleurige of blauwe
kevertjes
tot 8 mm lange dieren met roodbruine
kop en borststuk en grijs achtedijf

Populier

blad

'$7ilg

blad

afgevreten blad, spinsels vooral in
takgaffels
afgevreten blad, grote bladresten onder
de boom

met rode, blauwe en witte lengtestrepen Ringelrups
bont gekleurde rups met blauwe kop
Plakker
behaarde grijze rups met blauwe
wraties aan de voor- en rde aan de

wilg

\7ilg
Juni

Populier blad

bladeren los aan elkaar gesponnen of
gerold; afgevreten blad

* Uit: ,,Bosbouwvoorlichting"
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achterzijde
groen spanrupsje met groene

kop.

gewoonlijk in kommavorm liggend

\Tilgehaan
Wilgeschuimcicade

Kleine wintervlinder

45

Boomsoort

Plaats
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Naam insekt

blad, aan onderzijde geskeletteerd,
krult omhoog en wordt bruin
bladonderzijde geskeletteerd, bovenzijde pleksgewijs afgeschaafd

naaktslakvormige bastaardrupsen aan
onderzijde blad
kleine bronskleurige of blauwe
kevertjes, zwarte larfjes groepsgewiis
aan onderzijde
behaarde grijsbruine rupsen met witte
of gele vlekken op de rug
tot 8 mm lange dieren met roodbruine

Lindebladwesp

Juni (vervolg)

\Vilg

blad

Populier,

blad

wilg

Populier

blad

afgevreten blad

\Vilg

twijg

afstervende twijgen, op de grond druppende schuimhoopjes langs de rwijgen

\Tilgehaan

Satijnvlinder
\Tilgeschuimcicade

kop en borststuk en grijs achtedijf

Juli

Populier

afgevreten bladeren, bladsteel en dikke
nerven blijven over
a{gevreten blad, soms ook bast van

blad

Vilg

blad

Populier

blad

Populier,

blad

bladeren, aan onderzijde geskeletteerd,

twijg

verkleuren bruin
afstervende twijgen, op de grond druppende schuimhoopjes langs de twijgen

(jo"g)

jonge twijgen
blad vanaf de bladrand gevreten

wilg

I7ilg

bruine rups met gele dwarslijnen en
onderbroken witte lengtestrepen
bruingrijze rups met blauwe wratjes
aan de voor- en rode aan de achterzijde,
waarop haarborsteltjes
aan onderzijde blad naast elkaar
vretende, groene bastaardrupsen met
zwarte kop
bronskleurige of blauwe kevertjes,
groepen grijze larven aan onderzijde blad
tot 8 mm lange dieren met roodbruine
kop en borststuk en grijs achtedijf

'ilTapendrager
Plakker

Populierbladwesp

\íilgehaan
Vilgeschuimcicade

Augustus/september

Populier

blad

\(zilg

blad

Populier

afgevreten bladeren, grote bladresten
op de grond
blad aan onderzijde geskeletteerd,
verkleurt bruin
verdrogende takken of stammetjes

stam/tak

(jong)

Populier

bladeren, aan onderzijde geskeletteerd,
verkleuren bruin

blad

donkerbruine rups met gele dwarsste- \Tapendrager
pen en onderbroken witte lengtestrepen

opnaaktslakjesgelijkendebastaard- Lindebladwesp
rupsjes

groepen vrij grote bruine
grote mierenaktiviteit

luizen;

Populieretakluis

behaarde zwarte rupsjes aan onderzijde Satijnvlinder

blad, ca. 4 mm lang

KALENDER

Het belangrijkste onderwetp waaraan
we in de komende maanden ofize aandacht moeten besteden is het onderhoud. Dit omvat de stikstofbemesting
en onkruidbestrijding in jonge beplanringen en het snoeien van de bomen.
Verder verdient het aanbeveling de
bomen in jonge beplantingen op gebreksverschijnselen en op overgroeiing
door klimplanten te kontroleren.
Stikstof bemesting

Het is voor een goede aanslag
jeugdgroei beslist noodzakelijk

noemde onderhoudsmaatregelen
vereiste, vooral als

de bomen een onkruidbestrijding uit
te voeren (zie het artikel ,,Onkruid-

populier"

in het fe-

bruari-nummer van,,Populier" L979).

Niet alleen in nieuwe

plantsoen boven de vegetatie uitsteekt
en er dus geen hinder van ondervindt,
is geen reden om de stikstofbemesting
en onkruidbestrijding na te laten. Juist
voor deze plantsoensoorten met hun
zeer ongunstige verhouding russen boven- en ondergronds gedeelte zijn ge-

de

in de eerste twee, soms drie
jaren met stikstof te bemesten en rond

bij

pulieren met als motief dat dergelijk

en

planten

bestrijding

in de eerste jaren vaak moeizamet verIopen dan bij nieuwe beplantingen op
bouw- of weiland. Het planten van
meerjarige of zeer lange éénjarige po-

beplantingen
zijn deze onderhoudsmaatregelen noodzakelijk, maar zeker ook in herbeplantingen, omdat daarbij aanslag en groei

een

de vegetatie uit

grassen bestaat.

stikstofbemesting wordt in de
vorm van kalka'mmonsalpeter (kas)
gegeven. In nieuw aangelegde beplan-

De

tingen moet de bemesting in de eerste
helft van mei worden toegepast; een
gift van 100 gram kas per plant is

In één of twee jaar oude
beplantingen is een gift van 200 à
250 gram kas gewenst maar dan op
voldoende.

een vroeger tijdstip (maart, april; zie
Kalender,,Populier", februai L979).
Het is van her grootste belang dat de
meststof zorgvuldig op de plantspiegel
(1 m2) rond de boom wordt gestrooid
om schade te voorkomen.

Onkruidbestrijding
Het bestrijden van de vegetatie in jonge beplantingen in de eerste jaren na
aanleg, vooral als deze vegetatie uit
grassen bestaat, is naast stikstofbemesting absoluut noodzakelijk. Een vegetatie die uit lage kruidachtige planten
bestaat, zoals hondsdraf en boterbloemen, bekonkurreert de jonge pol)ui'
weinig of niet; het bestrijden van een
dergelijke vegetatie heeft daarom wei-

nig zin en werkt alleen kostprijsverhogend. Naast de methode van onkruidbestrijding op de piantspiegels (1 m2)
kan men de vegetatie ook over de gehele oppervlakte of in banen langs de
boomrijen bestrijden; bovendien he.'t

