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VOORWOORD DIRECTEUR-GENERAAL VAN
DEN LANDBOUW.
Bij het verschijnen van het eerste nummer van de mededeelingen
van den tuinbouwvoorlichtingsdienst vat ik de gelegenheid aan, om
met eenige woorden deze serie bij den tuinbouwer in te leiden.
Het ligt in de bedoeling dat regelmatig van onderzoekingen,
betreffende technische en economische vraagstukken op tuinbouwgebied,
de resultaten, in een afzonderlijk nummer van deze serie, zullen
worden samengevat en in eenvoudigen vorm uitgegeven.
Hiervan mag verwacht worden, dat ze zullen voorzien in de groote
behoefte aan voorlichting, die er ook op tuinbouwgebied bestaat.
Ik koester de verwachting, dat deze uitgaven in handen zullen geraken
van den practischen tuinbouwer, voor wien ze in de allereerste plaats
bedoeld zijn.
De Directeur-Generaal van den Landbouw,
ALPH. ROEBROEK.
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VOORWOORD.
In het in 1936 door den Rijkstuinbouwconsulent voor Noord-Holland
aan den Directeur-Generaal van den Landbouw uitgebracht rapport over
de moeilijkheden in den Noord-Hollandschen tuinbouw, werd, onder meer,
de aandacht gevestigd op de groote schade, die door de draaihartigheid
aan de koolteelt wordt toegebracht.
Naar zijn meening zou een oplossing van dit vraagstuk de moeilijke
economische omstandigheden, waaronder de kooltelers werkzaam zijn,
ongetwijfeld verbeteren.
Ook de Plantenziektenkundige Dienst heeft reeds een aantal jaren
aandacht aan dit vraagstuk geschonken. Na de sterke aantasting in het
jaar 1935 achtte het hoofd van dezen Dienst den toestand echter zoodanig,
dat ook door hem is aangedrongen op een grondig onderzoek.
Op een vanwege het Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst
bijeengeroepen vergadering van vertegenwoordigers van de veilingsorgani
saties in de koolstreek bleek, dat er ook van de zijde van de practijk groote
belangstelling bestond en men bereid was tot finantieele medewerking.
Dit alles was voor den Directeur-Generaal van den Landbouw aanleiding
te bevorderen, dat van Rijkswege een deel der benoodigde gelden
werden beschikbaar gesteld.
Bij de besprekingen, hoe het onderzoek nu zou worden aangevat bleek
vanaf den aanvang, dat alleen een gunstig resultaat mocht worden ver
wacht, wanneer het onderzoek, wat het entomologisch gedeelte betrof, werd
opgedragen aan iemand, die zich daar geheel aan kon geven. Het tot in onderdeelen nagaan van de levenswijze van een insect is nu eenmaal arbeid, die
niet verricht kan worden door hen die druk bezet zijn met tal van werkzaam
heden, zooals dit in dezen tijd het geval is met degenen, die bij de verschil
lende Rijksdiensten werkzaam zijn.
Behalve de factor tijd speelt echter ook een belangrijke rol, of degene,
die het onderzoek verricht, de noodige practische ervaring heeft op gebied
van entomologischen arbeid.
Het was daarom een gelukkige omstandigheid, dat Dr. S. LEEMANS te
Heemstede bereid werd gevonden deze zijde van het onderzoek op zich te
nemen.
In de komende jaren, waarin het in 1936 aangevangen onderzoek zal
worden voortgezet, zal ongetwijfeld blijken dat deze bekwame onderzoeker,
die voor den tropischen land- en tuinbouw reeds meer dan 20 jaren onder
zoek heeft verricht, ook voor de teelten hier te lande belangrijken arbeid kan
verrichten.
Het gevaar dat zijn onderzoek niet voldoende zou aansluiten bij de
practijk, is niet aanwezig, omdat wordt samengewerkt met den Rijkstuinbouwconsulent, die tegelijkertijd verschillende proefvelden heeft aangelegd
met betrekking tot de cultuurtechnische zijde van het vraagstuk en waar
van de resultaten eveneens in deze mededeeling zijn verwerkt.
Voorts wordt Dr. LEEFMANS terzijde gestaan door de ambtenaren van
den Plantenziektenkundigen Dienst van wie hij, in het bijzonder wat betreft
den ambtenaar te St. Paneras, den Heer VAN HERWIJNEN, zeer toegewijde
hulp ondervindt.

Bij den aanleg der proefvelden is eveneens betrokken Ir. CLEVERINGA,
Rijkslandbouwconsulent te Zutphen, die zich de oplossing van het vraagstuk
der draaihartigheid van de kool denkt langs den weg van structuurver
betering van den bodem.
Hoewel het onderzoek nog niet is beëindigd, werd het toch reeds van
belang geacht de voorloopige resultaten te publiceeren. Het hierachter
volgend overzicht is door Dr. LEEEMANS samengesteld.
Door een krachtige samenwerking tusschen de wetenschappelijke werkers
en hen, die in de practijk dagelijks met de moeilijkheden te maken hebben,
zal men bij voortgezetten arbeid tot een oplossing geraken, zelfs van moei
lijke vraagstukken als de draaihartigheid der kool ongetwijfeld is.
De Inspecteur van den Tuinbouw en het
Tuinbouwonderwijs.
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

DE DRAAI HARTIGHEID BIJ KOOL.
I.

INLEIDING.

Het draaihartigheidsvraagstuk voor de Noordhollandsche koolstreek
dagteekent van de laatste 40 jaren; immers schreef Prof. QUANJER in 1907,
dat de plaag daar, naar het schijnt voor het eerst in 1897, belangrijke schade
heeft aangericht.
Dat zulks is gepaard gegaan met een gestage uitbreiding van de kool
cultuur en het voortdurend gebruik van hetzelfde terrein, zonder doeltref
fende gewaswisseling in verband met de draaihartigheid, schijnt wel zeker.
Dat er verder een verband is, tusschen het optreden op groote schaal
van ziekten en plagen en het voortdurend telen van hetzelfde gewas op
denzelfden grond, is een verschijnsel, dat men in de plantenziektenkunde
regelmatig kan opmerken.
Er bestaat dus een innig verband tusschen de cultuurwijze der kool en de
draaihartigheidsplaag.
De samenhang tusschen de draaihartigheid der kool en de kleine mug
Gontarinia torquens DE MEIJERE is voor het eerst door Prof. Dr. H. M.
Q.UAN JER onomstootelijk vastgesteld. Deze onderzoeker heeft reeds in 1905
en 1906 een uitgebreid oriënteerend onderzoek verricht. Door hem werden
tabaksaftreksels en nicotinepreparaten als bestrijdingsmiddelen aangeraden,
op grond van daarmede genomen proeven.
Verder is hier te lande een onderzoek gedaan door Ir. C. SPITHOST,
onder toezicht van den Plantenziektenkundigen Dienst. Deze heeft getracht
het verband tusschen het weder en het optreden der plaag vast te stellen
en heeft een tiental bestrijdingsmiddelen tegen de plaag beproefd, op grond
waarvan zeepspiritus als bestrijdingsmiddel voor bloemkool kon worden
aanbevolen.
Omtrent de levenswijze der mug was door voornoemde onderzoekers
bekend geworden, dat de larven in den grond verpoppen (QUANJER) en
uit mededeelingen door de practijk gedaan was bekend, dat er drie aan
vallen, telkens met tusschenpoos van ongeveer een maand, plaats vinden.
Omtrent de levenswijze hier te lande viel dus nog veel op te helderen.
Weliswaar waren er in Engeland door TAYLOR in 1912 en in Frankrijk door
OLOMBEL in 1931 uitvoeriger onderzoekingen verricht, waaruit waardevolle
gegevens beschikbaar waren, maar het was mijn inziens niet verantwoord
daarop uitsluitend af te gaan, zoodat ook een uitvoerig onderzoek naar
de levenswijze hier te lande noodzakelijk was, waarmede de leiding van den
PLANTENZIEKTENKUNDIGEN DIENST accoord ging.
Tot nu toe werd, zoowel door de onderzoekers in het binnen- als in het
buitenland, het optreden der muggen vastgesteld, door de aanvallen van
draaihartigheid op te teekenen. Trouwens de practijk weet ook wel wanneer
de „aanvallen" er zijn, dat merkt ze wel aan de planten, maar dan kan het
al te laat zijn voor het nemen van doeltreffende maatregelen, zooals verder
zal worden aangetoond.
Daarom heeft schrijver allereerst gezocht naar een methode om nauw
keurig te bepalen, wanneer de eerste muggen verschijnen, wanneer de vlucht
op zijn sterkst is, en wanneer hij weer afneemt en eindigt.
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Deze methode vond schrijver in den vangbak, die hierbij wordt afgebeeld.
De afbeelding en de bijschriften spreken voor zich zelf, zoodat een verdere
beschrijving overbodig is. Deze bakken worden einde Mei, zoo er aanleiding
toe bestaat eerder, op den grond geplaatst en wel daar, waar in het najaar
aangetaste kool heeft gestaan en dus verondersteld kan worden, dat er
muggencocons in den grond aanwezig zullen zijn. De bak is zoo ingericht,
dat daarbinnen, en vooral daaronder, in den grond, benaderend dezelfde tem
peratuur en bodemvochtigheid blijft bestaan als er buiten. Het fijne gaas
laat, zoo veel dat mogelijk is, lucht, regen en zon door, maar niet de muggen.
Komen de muggen nu uit den grond, dan kunnen ze niet uit den bak.
Deze wordt met het zeil tijdelijk donker gemaakt en daar de muggen,
tenminste de mannetjes, steeds naar het licht toevliegen, komen ze in de buis
terecht, die op zijde van den vangbak bevestigd is. Daaruit worden ze iederen
dag verwijderd met een penseel, dat met alcohol bevochtigd is en geteld,
en zoo is het mogelijk, door dagelijksche waarnemingen en tellingen, vast
te stellen hoeveel muggen er uit den grond komen.
Schrijver zal verder aantoonen, dat de kennis van de vluchten en van
andere bijzonderheden uit de levenswijze absoluut noodig zijn om de plaag
doelmatig te bestrijden. Het is de grondslag voor al hel verdere werk en aange
zien die grondslag voor de hier te lande bestaande omstandigheden tevoren
niet bestond, heeft schrijver dien eerst moeten scheppen. Daarmede was de
tijd van Maart tot October 1936 grootendeels gemoeid.
II.

BIJZONDERHEDEN ÜIT DE LEVENSWIJZE DER MUG EN
HARE NAKOMELINGSCHAP.

Voor een gezond inzicht in de zaak is het wenschelijk, dat de koolbouwer
tenminste met de hoofdzaken uit de levenswijze der muggen en hunne ontwikkelingsvormen bekend is, want een op den duur doeltreffende bestrijding
moet berusten op een nauwkeurige kennis dier levenswijze.
De mug, die we hierbij afbeelden, is maar iy2 tot 2 millimeter lang.
De wijfjes zijn meestal grooter dan de mannetjes.
Het dus zeer kleine mugje, dat stellig maar door zeer weinige koolbouwers
ooit is gezien, want het leeft verborgen, is bleekgeel van kleur. Het heeft twee
vleugeltjes met slechts enkele aderen, twee fijne sprietjes aan den kop en
lange, ranke pootjes. De gang van zaken is aldus. Het mugje legt eieren, daar
uit komen maden, de kleine geelwitte „wurmpjes", die iedere bouwer heel
goed kent. Deze zijn maar 2 millimeter lang, maar ze doen kwaad door hun
groot aantal. Wanneer ze volwassen zijn, springen ze weg en komen op den
grond terecht, waar ze schielijk inkruipen. Daarin maken ze een zoogenaamden
cocon, een soort van doosje van spinsel, maar, aangezien zij daaraan zand
korrels of andere gronddeelen vastspinnen, en die coconnetjes maar iy2
tot 2 mm. in doorsnee zijn, heeft vermoedelijk geen enkele koolbouwer
ze ooit gezien. Het is practisch onmogelijk ze in den grond te vinden, daar ze
op grove gronddeeltjes gelijken. In deze cocons veranderen de larfjes na
eenigen tijd in popjes, en wanneer de tijd \oor 't uitkomen daar is, werkt de
pop zich dwars door den cocon en daarna (dit volgens TAYLOB) door den grond.
Wanneer ze daar een eindje uitsteekt, komt de mug uit de pop en begint,
tenminste bij gunstig weer, haar verderfelijke werkzaamheid.
Nu is de mug, evenals alle andere levende wezens, zeer afhankelijk van
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het weder, in dit geval vooral, van de bij het uitkomen der muggen heerschende temperatuur. In gevangenschap namelijk komen de muggen wel bij vrij
lage temperaturen uit, maar ze zijn dan erg traag en lui en blijven soms
dagenlang op dezelfde plaats zitten. Raakt men de wijfjes b.v. bij een tem
peratuur van i 12° tot 16° Celsius aan, dan vliegen ze niet weg, maar laten
zich vallen, terwijl de mannetjes zich heel anders gedragen en ook bij lage
temperatuur, als genoemd, bij aanraking opvliegen. Beneden 20° G zijn de
wijfjes zeer weinig actief.
Is dus het weder bij het uitkomen der muggen, of kort daarna, koud
en guur, dan kan dit van grooten invloed zijn op het optreden der plaag.
Een Fransch onderzoeker heeft opgemerkt, dat de schade optreedt kort
na warme onweerregens. Wanneer we de vluchtvoorstelling, een zoogenaam
de grafiek, eens bekijken, dan zien we, dat ook in 1936 aan de muggenvlucht
een vrij zware regenval met vrij hooge temperatuur is voorafgegaan en tevens,
dat ook tijdens de eerste vlucht de temperatuur voor de levendigheid, de
activiteit der muggen gunstig is geweest.1) Er viel dan ook na de eerste vlucht
een algemeene en zware aantasting der kool waar te nemen.
Bij de tweede vlucht daarentegen, waren de omstandigheden in 1936
geheel anders. De tijd tusschen 6 Juli en 8 Augustus was gekenmerkt door
koel, donker en nat weder. De temperatuur was dus voor de activiteit der vrou
welijke muggen duidelijk ongunstiger dan gedurende de eerste vlucht en nu is
het wel merkwaardig, dat één en ander tezamen viel met een aanmerkelijk
herstel van de aangetaste kool, alsof die de tweede aantasting niet of maar
zwak had gekregen. Natuurlijk kan men ook zeggen, dat de natte, koele en
donkere periode direct op de kool heeft gewerkt en mogelijk is het rot, dat
anders na aantasting volgt en zooveel kwaad doet, daardoor tegengegaan,
maar men zou juist bij erg nat weer veel rot verwachten, zoodat er toch reden
is te veronderstellen, dat het meer de invloed van het weder op de mug is geweest,
die het verrassend herstel der kool tot gevolg heeft gehad.
Uit deze bijzonderheden, zal het den bouwers wel blijken, van hoeveel
belang het is, dat naar dergelijke plagen een diepergaand onderzoek wordt
ingesteld, met tenminste gedurende eenige jaren voortgezette waarnemingen.
Doet men dat niet, dan blijft het gedeeltelijk gissen en komt men niet verder.
Ja erger, men geeft geld uit voor allerlei middelen en krijgt er zijn waarde
niet voor terug, wanneer die middelen, hoe goed ze overigens mogen zijn, niet
op den juisten tijd worden toegepast.
Nu we over een methode beschikken om de vluchten precies na te gaan
kunnen we de vluchten ieder jaar bepalen en in verband daarmede de be
strijding beter regelen.
Ieder bouwer begrijpt wel, dat men, bijvoorbeeld bij eene bestuiving tegen
de muggen, moei weten wanneer die muggen vliegenl Dit is een eerste vereischte
en daartoe is bepaling der vluchten noodzakelijk, ja onmisbaar.
En er zijn middelen, die tegen de muggen kunnen helpen, dat hebben mijn
laboratoriumproeven aangetoond. Daarop komen we in een volgend hoofd
stukje, onder „bestrijdingsmiddelen" terug.
Ook ten opzichte van andere bestrijdingsmaatregelen is de bepaling
der vluchten noodzakelijk, dat zal hieronder eveneens worden uiteengezet.
Maar nu wilde ik eerst nog iets vertellen van de nakomelingschap der
1)

De regenval heeft steeds betrekking op de afgeloopen 24 uur.
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muggen, want ter recht begrip der zaak, dient de koolbouwer hier toeh ook
iets van te weten, anders besteedt hij het geld, uit te geven voor bestrijding,
op een niet doeltreffende manier en dat is juist toch, in een tijd van slechte
prijzen als deze, jammer.
Wij zijn nu zoo ver, laten we zeggen, dat de mugjes zijn uitgekomen.
In 1936 was dat half Juni. Is de temperatuur nu dichtbij de 20° C. of beter
nog, daarboven, dan gaan ze eieren leggen.
Dit heb ik al begin Juni 1936 op mijn laboratorium gezien toen er buiten
nog geen muggen waren. Het mugje was afkomstig van draaiers uit een ver
warmd warenhuis, waarin die vroeger verschijnen dan buiten, hetgeen con
troleur VAN HERWIJNEN bekend was.
Het door mij nagegaan wijfje liep bij 22° C. levendig rond, alsof ze iets
zocht, totdat ze bij een koolplantje terechtkwam en daar klom ze dadelijk
tegenop. Zenuwachtig opgewonden liep ze in de buurt van het bundeltje
jongste blaadjes rond en ik zag haar herhaaldelijk haar lange legbuis uitsteken
en brengen tusschen het bundeltje jongste blaadjes en den oksel van het
grootere blad, dat daartegen aan zit. Afb. 3 op pl. 2 zal de zaak duidelijk
maken. Ook kroop ze in een half ontvouwen blaadje, maar ten slotte legde ze,
blijkens de wringende bewegingen, de eitjes op de plaats, die ik eerst aangaf.
Nu door deze waarneming de reeds uit het buitenland bekende bijzonder
heden werden bevestigd, wisten we, waar we in het veld de eieren moesten
zoeken. En daar werden ze ook op dezelfde plaats gevonden.
Eveneens wisten we nu, hoe de eieren er uit zien, want Qu AN.JEE en
SPITHOST waren er niet in geslaagd ze te vinden, hoewel QUANJER één der
plaatsen, waar de eieren gelegd worden, zeer scherpzinnig had gegist.
De eieren worden niet altijd op de aangegeven plaats gelegd; een deel ervan
wordt ook gelegd op de nog opgerolde jongste blaadjes en dat is een onaange
name omstandigheid, waarmee we bij de bestrijding nog veel last hunnen hebben.
De doorschijnend witte eitjes zijn zeer klein, een kwart tot een derde
millimeter lang en zijn zonder sterk vergrootglas niet te zien. Ze worden vaak
in hoopjes gelegd en die zijn beter zichtbaar. Per plant telde ik legsels van
4 tot 48 stuks. Tegen den tijd van het uitkomen worden de eitjes geelachtig.
Na ruim 3 tot 5 dagen kruipen de larfjes er uit. Vaak merkte ik op, dat
die nog eenigen tijd bleven zitten op de plaats waar de eieren gelegd waren,
maar dan gaan ze gedeeltelijk naar meer verborgen gelegen deelen in het
hart van de plant.
Twee tot vijf dagen na het uitkomen der larfjes wordt hunne aanwezigheid
door veranderingen in het groeiende deel, het hart der plant, zichtbaar. De
bladstelen der jonge blaadjes zwellen en gaan draaien; de groei wordt sterk
geremd en staat vrijwel stil en zoo raken de jonge, groeiende deelen beklemd
tusschen de onderste gezwollen deelen der bladstelen die er vlak onder tegen
aan zitten.
Daardoor ontstaat er een zoogenaamde gal, dat is een vervorming
van plantendeelen, die ontstaan kan door een prikkel, uitgeoefend door
insecten, hunne eieren of hunne larven, in andere gevallen ook door andere
kleine dieren, als mijten en aaltjes en ook wel door schimmels.
Die vervorming behoeft niet door beschadiging van het weefsel der
voedsterplant te ontstaan. Dat zou dan bij de jonge larven van de Koolgalmug alleen veroorzaakt kunnen worden door zuigen, want het orgaan,
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dat bij de oudere larven voor het werktuig wordt aangezien, dat de bescha
diging veroorzaakt, is bij de jonge larven in het geheel nog niet aanwezig.
QTTAÏTJER zegt, dat de larven zuigen. Zelf heb ik bij de jonge larven ook be
wegingen waargenomen, die daarop kunnen wijzen. De galvorming schijnt
niets met de grove beschadiging van de opperhuid te maken te hebben,
want in de eerste plaats treft men draaiers aan, waarin men nog in het geheel
geen beschadiging kan waarnemen. Verder bevond ik, dat dat krassen van de
opperhuid, op de plaats waar de eieren vaak worden gelegd, namelijk aan
den binnenkant, heel onderaan de bladstelen der bovenste al ontvouwen
jonge blaadjes, volstrekt geen galvorming, geen draaien tengevolge heeft.
De galvorming moet dus wel plaatsvinden door een prikkel, die van de
jonge larven uitgaat.
De gallen of draaiers bevatten veel vocht, waarin de larven rondkruipen.
De Fransche onderzoeker OLOMBEL, die eveneens waarnam, dat de opper
huid lang onbeschadigd kan blijven, meent, dat de larven een prikkel uit
oefenen, waardoor vocht uit het weefsel van de plant wordt afgescheiden;
daarvan zouden zij zich dan voeden.
Inderdaad heb ik waargenomen, dat zich bij larfjes, die op een zeer jong
blaadje waren geplaatst, een plasje vormde, waarin ze kwamen te liggen als
in een bad. Dat dit vocht, en ook dat in de draaiers, de uitwerpselen der larven
zouden zijn, is niet erg waarschijnlijk, daar men dan zou moeten aannemen,
dat de larven het grootste deel van hun leven in hun eigen uitwerpselen
doorbrengen!
Dit voedingsraadsel is ook van practisch belang, omdat het nu mogelijk
wordt, dat de eigenlijke schade door rottingsorganismen wordt veroorzaakt,
waartegen mogelijk met middelen tegen bacteriën, z.g. bactericiden, iets
zou kunnen worden bereikt. Daaraan zal ook aandacht worden besteed.
Tegen vocht zijn de larven uitstekend bestand, ja sterker, dat is hun een
onmisbare levensbehoefte. Uitdroging is hen spoedig noodlottig.
Het bleek mij, dat Draaihartlarven een maand onder water kunnen liggen
zonder te sterven. Van de 11 volwassen larven, die ik een zoodanig langdurig
bad gaf, waren na één maand nog 9 levend, en 7 daarvan verpopten en lever
den normale muggen.
De beschadiging, die in de draaiers later optreedt, bestaat uit stipjes,
vlekjes en aanvankelijk oppervlakkige, ingezonken plekjes en wondjes en nog
later, grootere en diepere wonden en plekken.
Het is bij de bestrijding een lastige omstandigheid, dat de larven een zoo
groot weerstandsvermogen tegen sommige bestrijdingsmiddelen bezitten en vooral
dat ze in goed gesloten draaiers zoo moeilijk bereikbaar zijn. Bij het verslag der
genomen proeven in het laboratorium zal dat wel blijken.
De larven bevinden zich helaas vrij lang in de gallen, want het larveleven
duurt van 15 tot 24 dagen, maar zij bevinden zich daarvan ook een deel in den
grond. Want als ze volwassen zijn verlaten ze de gal en kruipen en springen
weg, waarbij het eigenaardige orgaan 1) aan den tweeden buikring, dat ik
hierboven aanduidde, ook een rol schijnt te spelen. Wanneer men volwassen
larven op grond of zand brengt, kruipen ze vrijwel onmiddelijk weg, zoodat
men buiten op 't veld geen tijd heeft ze gedurende die verhuizing te lijf te gaan-,
bovendien verpoppen ze lang niet alle tegelijk.
*)

Spathula sternalis of „borststaafje".
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De gevolgen van hunne aanwezigheid in koolplanten zijn overbekend.
Rothart en veelkoppigheid kan daarvan het gevolg zijn.
Dat sluitkool veel meer kan verdragen dan bijvoorbeeld Lecerfbloemkool
is welbekend. Sluitkool heeft een groot herstellingsvermogen en dat geeft
mij het vertrouwen, dat het ten slotte ook wel zal gelukken voor die kool
iets te bereiken.
Maar laten we eerst den levensloop van de muggen verder volgen.
De larven zijn dus in den grond gekropen en verpoppen daar in hun
zijden cocon, met daaromheen zandkorrels, en zijn ze eenmaal pop geworden
dan verschijnt daaruit na 6 à 7 dagen de mug.
Yan het tijdstip vanaf het leggen van het ei tot het uitkomen van de mug
noteerde ik bij het kweeken in het laboratorium, maar onder natuurlijke
omstandigheden, 26 tot 35 dagen.
In een der vangbakken werden uit een oppervlak van een halven vier
kanten meter niet minder dan 93 muggen verkregen, dat zijn er dus niet minder
dan 18 600 per are of 1 860 000 per bunder. Gelukkig is dat geen regel, maar
het geeft ons toch wel een idee ervan hoe ontzettend groot het aantal muggen
onder voor hen gunstige omstandigheden worden kan.
De levensduur der muggen zal wel zeer afhankelijk zijn van het weder.
In gevangenschap leven sommige eenige weken, de meesten korter dan
10 dagen, maar men mag zeggen, dat de omstandigheden daarbij abnormaal
gunstig werden gehouden. De luchtvochtigheid, waarvoor zulke teere mugjes
zeer gevoelig zijn, kan men dan hoog opvoeren en bovendien werden de
muggen met suikerwater gevoed. Naar ik vermoed, leven ze in de Natuur
veel korter, hetgeen nog nader zal worden getoetst.
De omstandigheid, dat de muggen zich voeden, maakt het theoretisch
mogelijk ze te vergiftigen. SPITHOST heeft dit ook reeds beproefd, maar
zonder resultaat. Er zijn daartegen dan ook vele practische bezwaren.
Ten slotte kan hier nog worden medegedeeld, dat van 66 tot 124 eieren
in een mugje werden aangetroffen. Naar schatting kan iedere mug minstens
3—5 planten infecteeren. Maar het komt niet zelden voor, dat ééne plant
herhaaldelijk, door verschillende muggen, met eieren wordt belegd. Vandaar,
dat men menigmaal vele larven, van zeer verschillende grootte, in één draaier
kan aantreffen. Het hoogste aantal larven, dat ik tot nu toe in een draaier
gevonden heb, bedroeg niet minder dan 69.
Hiermede heb ik voldoende over de mug en hare nakomelingschap
verteld, zoodat ik nu tot de bestrijdingsmogelijkheden kan overgaan.
III.
a.

DE BESTRIJDINGSMOGELIJKHEDEN,

Overzicht van hetgeen hier en elders in het veld is beproefd.

Door het onderzoek van SPITHOST zijn vroeger aanbevolen middelen
als nicotine-praeparaten op den achtergrond geraakt en is aan zeepspiritus
de voorkeur gegeven.
Op den duur is echter gebleken, dat dit laatstgenoemde insecticide niet
altijd goede resultaten geeft, maar vooral, dat herhaalde bespuiting ermede
teveel schade aan de planten doet; het remt teveel den groei.
Daarom is in de eerste plaats gezocht naar een zeepspiritus, die dat
mogelijk niet zou doen. In het afgeloopen seizoen is te Bovenkarspel bij een
bouwer een reeks proeven ingezet op bloemkool met een zeepspiritusreeks,
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waarbij het percentage zeep telkens gevarieerd was in combinatie met ver
schillende percentages spiritus.
Jammer genoeg, is deze proef door den betrokken bouwer, zonder ons te
waarschuwen, gesneden. Hij meldde ons echter, dat de bespoten kool van veel
mindere kwaliteit was, dan zijn andere kool (ook bloemkool) die niet be
spoten was.
Zooals men weet, wordt uitsluitend op bloemkool nog bespuiting toege
past, daar men bij sluitkool met zeepspiritus in het geheel geen resultaten
heeft bereikt.
Verder zijn verleden jaar beproefd twee Kollokiü-preparaten, die echter
in het veld op sluitkool geen bevredigende resultaten hebben gegeven.
Proeven met het bestuiven van sluitkool met een mengsel van derris en
insectenpoeder gaven in 1936 eveneens geen bevredigende resultaten; het
bleek, dat de larven in de draaiers niet, of tenminste niet voldoende, werden
bereikt.
Aan hetgeen tot nu toe in het buitenland ter bestrijding is gedaan, hebben
we voor de hier bestaande toestanden weinig.
Het is echter gewenscht, dit hieronder even te vermelden.
TAYLOR, die in Midden-Engeland in 1911 tegen de draaihartigheid op
rapen bestrijdingsproeven genomen heeft, merkte op, dat met een mengsel
van naftaline en kalk bespoten planten aanmerkelijk minder aangetast
waren dan andere. Bij deze bespuitingsproeven deed ook hij de ervaring
op, dat in draaiende planten de larven niet gemakkelijk worden bereikt.
Hij heeft meer vertrouwen in zoogenaamde vangplanten. Deze planten
(raapjes) laat hij eerst door de eerste muggenvlucht infecteeren en vernietigt
ze dan. Pas daarna gaat de eigenlijke aanplant in den grond.
Het is wel niet noodig voor de bouwers uiteen te zetten, dat deze methode
voor onze koolstreken onbruikbaar is.
De Fransche onderzoeker OLOMBEL (1931) heeft behandeling van den
grond met sylvinite (een kali-meststof) zien toepassen, waarbij eene hoeveel
heid van 1200 tot 1500 kg per hectare werd gebezigd. Ook vermeldt hij proeven
met paradichlorobenzene, een gasafgevende stof als naftaline, dus een echt
insecticide, dat wel tegen in den grond of in hout levende insecten wordt toe
gepast. Ook hiervan waren groote hoeveelheden noodig, namelijk 1500 kg
per ha. De met de twee genoemde stoffen behandelde terreinen, die later
met bloemkool werden beplant, waren het minst door draaihartigheid
aangetast, maar alvorens een oordeel uit te spreken, wilde OLOMBEL toch
eerste nog enkele seizoenen experimenteeren, zoodat hieruit nog geen defini
tieve conclusies te trekken vallen.
Een derde onderzoeker: MESNIL, zocht het meer in afwerende middelen.
Zijn bedoeling is, de muggen van de kool af te houden door sterk riekendé
vluchtige stoffen en hij meent daarmede resulten te hebben bereikt. ])
Bedoelde stoffen als creosoot, pyridine en naftaline worden met arachiden-olie ge-emulsioneerd (in het geval van naftaline wordt deze er zeer
fijn in verdeeld) en met die emulsie worden de planten dan bespoten.
Bij het voorbereiden van veldproeven stuitten we in 1936 dadelijk op de
moeilijkheid om met het slootwater bij St. Paneras een emulsie ervan te
x)

Dit is blijkbaar niet het geval geweest, daar dezelfde auteur het thans (1937)
zoekt in bespuiting.
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verkrijgen. Dit gelukte wel met duinwater, doch dan z,ou het water ervoor
naar het veld moeten worden gebracht, wat een groot bezwaar oplevert.
Maar bovendien bleek het me door vele proeven; dat de vluchtige geurstoffen
veel te snel vervliegen, wanneer ze aan lucht en zon worden blootgesteld,
te snel vooral in verband met de muggenvlucht, die zich in 1936 over een periode
van 14 dagen bleek uit te strekken.
Verschillende afweerstoffen heb ik ook nog beproefd op vezels, die luchtig
om het hart der jonge planten werden gewonden. Doch de planten groeien
zoo krachtig en snel, dat zij de beschermende vezels uiteenrukken en zich
zoodoende toch bloot geven aan de muggen.
Ook trechtertjes van geteerd viltpapier heb ik beproefd, die om het
vegetatiepunt der planten werden bevestigd, doch deze lijden aan hetzelfde
euvel.
De moeilijkheid was verleden jaar, dat wij tevoren niet wisten of de vangbakken zouden werken. Deze vangmethode was nog in beproeving en zoodoen
de waren we met sommige middelen veel te vroeg, uit vrees ermee te laat
to komen, met andere te laat.. Dat is het bezwaar van geen voldoende biolo
gische basis te hebben.
b.

Uitkomsten der laboratoriumproeven in 1936, die in 1937 als
uitgangspunt voor veldproeven zullen dienen.

Wanneer men de uitkomsten van veldproeven tegen de draaihartigheid
in de publicaties en rapporten van den PI.A N T K NZIE K T KNK I ;N DIG EN DIENST
beschouwt, en dan tevens inlichtingen inwint bij de practijk, dan blijkt het,
dat de ervaringen met de verschillende middelen, die te velde, of experi
menteel, of door de bouwers, zijn toegepast, vrij sterk uiteenloopen.
Men behoeft dan nog niet eens wantrouwend tegenover die middelen te
staan, doch gaat zich afvragen, of het niet beter is, die middelen eerst op het
laboratorium te probeeren, onder omstandigheden, die men goed kan con
troleeren.
Daarom heb ik een aantal middelen, vergelijkenderwijs, doch alle op
dezelfde manier, op het laboratorium geprobeerd en ik meen daardoor een
juister inzicht te hebben gekregen in de betrekkelijke en onderlinge waarde
van die middelen. Daarbij zijn zoowel beproefd: middelen die in de practijk
al in gebruik waren, patentmiddelen uit den handel, als nog tevoren niet
tegen Contarinia beproefde recepten uit de bestrijdingsliteratuur.
Twee belangrijke feiten zijn daarbij gebleken, namelijk, dat er blijkens die
proeven, werkzamer middelen zijn tegen de larven, dan die tot dusverre
toepassing vonden, en dat het zeer moeilijk is de larven, ook met overigens
goedwerkende middelen, in de gesloten draaiers van de sluitkool te bereiken.
Ook tegen de muggen werden eenige middelen beproefd, die tegen de larven
al in het veld zijn geprobeerd.
Aangezien de muggen er eerder zijn dan de eieren of larven, beginnen
we hiermede.
1.

Proeven met bestuivingsmiddelen üqen de muggen.
Beproefd werden : Derrispoeder, vei \regen door de bemiddeling van het
Koloniaal Instituut, en insectenpoeder
Derrispoeder bleek heel langzaam, maar wel zeker te werken. Het duurde
bijna 7 uren voordat de ermee bestoven muggen dood waren.
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Insectenpoeder (Pyrethrum). Dit bleek snel te werken, bijna onmiddellijk,
na 5 minuten! De muggen waren dan nog niet dood, doch waren dadelijk
niet meer in staat te loopen of te vliegen.
Dit laatste is van belang. Want bij enkel gebruik van Derris zou ik vree
zen, dat de muggen nog in staat zouden zijn eieren te leggen voor ze stierven,
maar wanneer we nu insectenpoeder toevoegen, dan worden ze al dadelijk
buiten gevecht gesteld. Enkel insectenpoeder zou ik ook weer niet aanraden,
daar Derris de eigenschap heeft, dat het langen tijd nawerkt, zoodat het
zekerste lijkt een mengsel van beide poeders te gebruiken.
In het aanstaande seizoen zullen hiermede proeven in het véld genomen
moeten worden en wel in verband met het eerste verschijnen der muggen
aldaar, dus zoodra de vangbakken de vlucht aanwijzen.
De uitkomsten zijn geenszins te voorspellen, daar dit van vele factoren
afhankelijk is. In 1936 duurde de eerste vlucht der muggen ruim 14 dagen,
lederen dag van die 14 dagen te stuiven is wel uitgesloten, tenzij op de banen op
de jonge planten, vóór ze naar het veld gaan, doch in 1936 was reeds heel wat
taaie kool in het veld uitgeplant, vóórdat de muggenvlucht begon. Toen die
kwam, kon men waarnemen, hoe de planten van de banen, vol met eieren der
muggen, naar het veld werden gebrachtl
Er zal dus zoowel op de banen als op het veld gestoven moeten worden.
Dan komen er op allerlei uren van den dag, vooral tusschen 8 en 18 uur,
muggen uit. Eenige keeren per dag stuiven is op 't veld wel geheel uitgesloten.
Het beste zal zijn de planten bijvoorbeeld twee keer per week, zoo
mogelijk vaker, te bestuiven. Derris werkt na en doodt dus ook nog muggen,
die na de bestuiving op de plant komen, maar regen of sterke wind maakt
dan alles onzeker.
Wij kunnen nu tenminste tijdig stuiven, maar ook daarnaast blijven er
groote bezwaren, zoodat ik liever maar de veldproeven afwacht, alvorens er
verder iets van te zeggen.
2.

Op het laboratorium beproefde middelen tegen de larven.

Tabakszand. 21 larven van verschillende grootte werden met deze stof
bestrooid, in een vochtige schaal. De larven hebben veel vocht noodig,
droogte is hun fataal. De larfjes reageerden hierop aanvankelijk wel, door
zich om te wentelen, doch na 4 % uur leefden ze alle nog. Na 2 X 24 uur was
dit eveneens het geval. Na 71 uren waren er nog 13 levende en 8 doode. De
nog actieve overlevenden werden in een schaal met vochtig zand gebracht
en een achttal verpopte daarin. Begin Juni verschenen daaruit 6 blijkbaar
normale muggen.
Het voordeel van dergelijke proeven in glasschalen in plaats van op
planten in het veld is, dat men zeker weet, dat men de larven bereikt. Proeven
op de draaiers hebben aangetoond, dat men daaromtrent anders in het on
zekere blijft en een geheel verkeerden indruk zou krijgen, indien men daarop
af zou gaan.
Om de waarde van bespuitingsmiddelen vast te stellen, moet men verder
de larven ongeveer denzelfden tijd aan de werking ervan blootstellen.
Men dient altijd wat van de resultaten af te trekken, want men haalt de
larfjes uit hun natuurlijke omgeving en ze kunnen zich gedurende dien tijd
niet voeden, zoo dat ze aan twee schadelijke werkingen blootstaan, gebrek
aan voedsel en het bestrijdingsmiddel.
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Men kan ze na een proef ook niet weer op een gezonde plant plaatsen,
want daar blijven ze als regel niet op, noch op blaadjes, indien men ze daarop
zet.
Mijn methode was dus, de larven bij ieder middel, ongeveer 24 uur, aan
de werking bloot te stellen en dan na te gaan, welk middel de beste resultaten
gaf. De werking der middelen werd dan onderbroken, door de larven in water
over te brengen. Ieder middel werd ook op draaiers beproefd, om na te gaan
of het daarin doordringt. We weten daardoor nu, dat dit dikwijls in het geheel
niet, en anders maar gedeeltelijk het geval is. Niet alleen bij sluitkool, maar
ook bij jonge bloemkoolplanten bereikt men de larven in de draaiers lang
niet altijd, hoewel ze later in bloemkool bij verderen groei der plant wel beter
bereikbaar worden, daar de jonge deelen der plant dan in een trechter
liggen. Maar daardoor wordt tevens de kans op beschadiging bij bloemkool
door het middel weer zooveel grooter!
Om nu op de proeven met tabakszand terug te komen, kan vermeld wor
den, dat in andere gevallen na vier dagen slechts 20 % dood was van een
aantal larven, dat met tabakszand bestrooid was in een vochtige schaal en
daarna in water overgebracht was. (Augustus, temperatuur ver boven de
20° C).
Niet alleen tegen tabakszand maar ook tegen 1°/00 nicotine en 1 % groene
zeep vertoonden ze een behoorlijk weerstandsvermogen. Van 5 larfjes, die
daarin 15 uren gelegen hadden en daarna in water waren overgebracht,
leefden 2 dagen later nog 4.
4 Andere larfjes werden 27 uur in het middel gelaten en daarna in water
overgebracht en 3 dagen daarna weer leefden er nog 3 van de 4.
In het gunstigste geval kreeg ik met 1 °/00 nicotine en 1 % zeep gedurende
24 uur 50 % dooden, na 6 dagen.
Vergeleken met andere middelen, die ik hierna zal vermelden, maakte
tabak en nicotine tegen draaihartlarven een minder goed figuur.
De toepassing van tabakszand op planten in het veld bleek ons verder
zeer moeilijk. Dat hebben de tuinders verleden jaar ook wel ondervonden.
Het blijft het beste zitten wanneer men het op bedauwde planten strooit.
Maar het dauwt niet iederen nacht en het eerste, beste regenbuitje spoelt het
af. Strooide ik het in het hart van bloemkoolplantjes, dan verdween het
snel bij regen en verstoof en verdween eveneens bij droog, winderig weer,
binnen enkele dagen.
Dat de ervaringen in de practijk verleden jaar algemeene teleurstelling
hebben opgeleverd, verwondert me dan ook in het geheel niet.
Zeepspiritus is bij beproeving op het laboratorium en op draaiers in
zijn uitwerking op de Draaihartlarven ook nogal tegengevallen.
Ik beproefde de gebruikelijke oplossing van 2 % gele zeep en 1 % spiritus
op een dertigtal eieren, maar deze kwamen toch na drie dagen uit.
7 larven werden in een dergelijke oplossing geworpen.
18 uren later bewogen de larven nog in de vloeistof. Toen ze eruit gehaald
werden, en op vochtig zand gelegd, kropen ze daarin alle weg. Twee ervan
leverden zelfs nog muggen.
In een ander geval liet ik larven van verschillende grootte, ook zulke
van 1 mm, 24 uren in eenzelfde oplossing. Maar ze kropen alle daarna nog en
maar 1 van de 10 was dood.
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In weer een ander geval liet ik de larven 24 uur in een oplossing van 2 %
groene zeep, 1 % spiritus en wat para-uitvloeier. Van de 9 was slechts een
dood, en 6 van de overlevenden kropen in vochtig zand weg. Daaruit kreeg
ik nog 3 normale muggen.
De -para-uitvloeier heeft zelf dooiende kracht. Voegde ik daarvan bij, dan
waren er meer dooden en in het gunstigste geval stierven er 70 % der larven,
terwijl zich echter toch nog 8 tot muggen ontwikkelden.
Bespoot ik draaihartige sluitkool met dezelfde oplossing, dan bleek het,
dat de vloeistof daarin ook bij buitensporig intense bespuiting niet doordrong.
Bij een proef ermede op 3 draaihartige jonge planten werden deze in een
geval denzelfden dag geopend. Een was leeg, de twee andere planten bevatten
respectievelijk 4 en 26 levende larven en geen enkele doode.
In een ander geval werd een plant op 2 Juli zes keer bespoten .
Twee dagen later werd de plant geopend. Er werden 43 larven gevonden,
alle springlevend, geen enkele doode.
Wanneer er geen para-uitvloeier wordt toegevoegd, waren de uitkomsten
bij de laboratoriumproeven aanmerkelijk ongunstiger. Van 30 larven, die in
Augustus, dus bij hooge temperaruur (28° C) in een oplossing van 2 % gele
zeep en 1 % spiritus geworpen werden, daarin 26 uren werden gelaten en
daarna in water overgebracht, waren er na 7 dagen nog geen gestorven. De
glasdoos kwam te droog te staan, maar niettemin leverden 4 der volwassen
larven nog muggen.
Dermix.

Dit middel, dat in den handel wordt gebracht door de firma

SMID en HOLLANDER te Hoogkerk, gaf bij proeven in schalen in het labora

torium, onder dezelfde omstandigheden als waaronder tabak en nicotine en
spirituszeep werd beproefd, dadelijk gunstige resultaten. Na 24 uur onder
dompeling daarin en na overbrenging in water daarna, bleek alles dood te zijn.
Gebruikte sterkte 1 : 200.
Bij zeer intensieve bespuiting van draaiers echter, bleek het in gesloten
draaiers van bloemkool en sluitkool de larven daarin niet alle te bereiken,
wat bij normale bespuiting natuurlijk nog in veel mindere mate het geval is.
Overigens is er alle aanleiding met dit middel te velde proeven te nemen
en dan vooral op de eieren en jonge larven, in den tijd, dat de draaiers nog
niet gesloten, en eieren en larven daardoor nog te bereiken zijn.
Pyremix. Voor dit middel geldt precies hetzelfde. Het maakte op het
laboratorium een veel gunstiger figuur dan tabakspreparaten en zeepspiritus,
doch bij intensieve bespuiting van sluitkooldraaiers bleek het onvoldoende
door te dringen. Gebruikte sterkte: I : 200.
Het zal echter eveneens tegen de eieren en jonge larven worden beproefd.
Bij beide middelen zoek ik de uitwerking niet in de derris en insectenpoedertoevoeging, maar in de vloeistof, waarin deze stoffen zijn opgelost.
Carbolineum. Bij proeven op het laboratorium was bij gebruik van 3 %
na 31 uur alles dood, bij 1 % na 24 uur eveneens en bij y2 % na 2 X 24 uur
ook. Bij zeer intensieve bespuiting van draaiers bleven er toch nog levende
larfjes in achter. 1 % beschadigt de koolplanten en komt daarom niet in
aanmerking, doch de zwakkere oplossingen zullen in 't veld worden beproefd.
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Sublimaat. De gebruikte sterkte was 1 °/00 zonder en met para-uitvlocier.
Larven, die hierin 25 en 30 uren hadden gelegen, stierven. Bij bespuiting van
draaiers (bloemkool) bleek, dat daarin niet alle larven werden bereikt.
Het middel staat op het program om op het veld te worden beproefd.
Het kan tevens dienst doen tegen Koolvlieg !
Pyridine-zeep (2 % en 1% % zeep). Eieren, die hierin 8 uren gedompeld
waren geweest, kwamen niet meer uit. Larven, die hierin 24 uur gelegen
hadden en daarna in water waren overgebracht kwamen niet meer bij. Bij
toepassing van de halve sterkte gedurende 2 X 24 uur was eveneens alles
dood. Bij bespuiting van een goed gesloten sluitkooldraaier bleek de vloei
stof niet te zijn doorgedrongen.
Dit middel zal eveneens in het veld worden beproefd.
Naftaline-petroleum-zeep. (5 % oplossing). In deze emulsie is naftaline
zwevend aanwezig.
Bij proeven op het laboratorium gaf dit middel bij korten duur van
inwerking op de draaihartlarven reeds goede uitkomsten. Van 6 larven, die
er 2 uren in gelegen hadden stierven er 5. Larven, die er 10 uren en die er
16 uur in gelegen hadden stierven eveneens binnen 24 uren.
Desondanks deed zich bij het bespuiten van een sluitkooldraaier weer
hetzelfde verschijnsel voor. Na bespuiting werden er levende larven in ge
vonden.
Het middel zal in het veld nader worden beproefd.
Ver-poederde naftaline. Dit bleek een zeer krachtig gif tegen de draai
hartlarven, als men ze maar bereikt. De tijd van blootstelling aan het middel
is op het laboratorium moeilijk te beperken, daar de kristallen stevig aan de
larven hechten, maar dat is een voordeel bij de practische toepassing! Alle
larven, die ermee in contact komen sterven echter en, dit bewijst de taaiheid
der draaihartlarven, het kan wel 2 à 3 dagen duren voor ze niet meer bewegen!
Dit middel, dat vroeger al beproefd is, o.a. door SPITHOST, doch voor
andere middelen werd terzijde gesteld, zal opnieuw worden beproefd en nu
tegen de eieren en jonge larven.
Novotox. Dit middel werd mij door den PLANTEN ZIEKTENKÜNDIGEN
DIENST ter beproeving toegezonden. Eieren hiermede behandeld (2 % op
lossing) kwamen nog wel uit, maar de larfjes stierven spoedig. Van een
aantal larven, die er 25 uren in gelegen hadden, stierven vele, 88 %. Een
sterkere oplossing zal dus wel effectiever zijn.
Bij bespuiting van draaiers bleek bij intensieve bespuiting weer een
belangrijk deel van de larven niet te worden bereikt.
Rotenon-pine-oilzeep. 1) Dit recept is afkomstig van het KOLONIAAL
INSTITUUT; Rotenon is opgelost in pine-oil, z.g. hout-terpentijn, die met zeep
een emulsie vormt. Het heeft nog geen zin de nauwkeurige samenstelling
x)
Volgens mededeeling van Prof, DE BUSSY, is het recept afkomstig van Ir.
J. VAN DEE SCHEER (1935). Overigens zijn terpentijn-zeep-emulsies niet nieuw.
Door SLINGERLAND, een Amerikaansch entomoloog, zijn deze emulsies al 40 jaren
geleden samengesteld en beproefd.
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te vermelden, daar het toch alleen in een laboratorium of fabriek kan worden
vervaardigd. Maar bovendien heb ik goede redenen aan te nemen, dat het niet
de rotenen, maar de pine-oil-zeep is, die de goede uitwerking heeft gehad.
Het middel geeft een mooie emulsie, die naar willekeur met water vermeng
baar is.
Bij de eerste de beste proef gaf dit middel, wanneer volwassen larven er
24 uren in bleven, dadelijk 100 % dooden. Bij een tweede proef na 6 uren
idem.
Het middel werd ook op een draaier geprobeerd, doch het was al te laat
in den tijd (September) en de draaier was al niet meer goed gesloten.
Ongeveer een half uur na bespuiting, die zeer intensief was, kwamen er
larven uit den draaier kruipen en dat ging een heele poos zoo door. Den vol
genden dag bleek de draaier bij opening verlaten te zijn; het hart was reeds
sterk beschadigd en de larven waren alle volwassen. Een dergelijke late be
spuiting heeft geen zin meer. Het kwaad is al geschied! De larven stierven
later alle.
Harde bloemkool en roode-koolplantjes, die ermee bespoten werden,
vertoonden geen schade door dit middel, maar een onder doek gekweekte,
zoogenaamd geëtioleerde plant wel. Ik gebruikte een 5 % verdunning van
de zeep; mogelijk is een sterkere verdunning ook nog voldoende.
In ieder geval is dit een van de middelen, die het vólgend jaar in het
veld beproefd zal worden.
Para-uitvloeier. Deze werkt reeds in zeer kleine hoeveelheden als uitvloeier uitstekend. Het middel werd gebruikt in een oplossing van 1 ; 2000
als maximum, zooals voorgeschreven wordt door de fabrikanten.
Na 3 dagen bleken er na 29 uur inwerking 40 % dooden te zijn. Van de
volwassen overlevenden ontwikkelden zich nog een viertal tot muggen.
Hieruit blijkt in ieder geval, dat het middel een zekere insecticide-waarde
heeft, waarmede men dus rekening kan houden, wanneer men er andere
middelen aan toevoegt.
Derris en rotenon. Beide gaven bij beproeving op het laboratorium on
bevredigende uitkomsten.
Derris. Van 28 larven, die in een schaaltje met aftreksel van 10 gr
Derris-poeder in 1 1. water werden geplaatst en gedwongen waren daarin
rond te kruipen, leefden na 40 uren nog 25.
Van 17 larven, die onder dezelfde omstandigheden met Derrispoeder
werden bestrooid, leefden na 2 dagen nog 14 en na 3 dagen nog 8.
Een aantal volwassen Draaihartlarven bij warm weer (26° C) bepoederd
met Derrispoeder in een vochtige schaal. In dit geval was het voor de larven
mogelijk uit het poeder in water te kruipen, wat ze dan ook deden! Na drie
dagen leefden ze alle nog. Het poeder werd op zijn werkzaamheid getoetst
op een bij, een rups en een spin. De bij was na een uur dood, de rups den vol
genden morgen en de spin was er blijkbaar tegen bestand. Het poeder was
dus nog wel goed.
Boterton opgelost in aceton (1 rotenon op 25 aceton en hiervan 1 : 5000)
gaf eveneens onbevredigende resultaten. Van 9 larven, die daarin 24 uren
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werden gelaten en vervolgens in water werden overgebracht, kropen 6 dade
lijk weg, toen ze, weer een dag later, uit het water op filtreerpapier werden
overgebracht; ook een dag later leefden 6 nog. 14 Dagen na de proef leefden
er nog 3! Daar de proef met onvolwassen larven genomen werd en de larven
al dien tijd zonder voedsel bleven, kan ik de inwerking van rötenon eveneens
niet anders dan als onvoldoende kenmerken. Wanneer men die vergelijkt
met andere middelen, die na 24 uur 100 % dooden gaven, valt de geringe
gevoeligheid voor derris en rotenon der draaihartlarven duidelijk op.
Kopersulfaat en gewoon zout. Voor 5 % kopersulfaat en 5 % zout bleken
de larven ongevoelig, wanneer ze daaraan 24 uren werden blootgesteld.
Gevolgtrekkingen uit de laboratoriumproeven (waaruit slechts een greep
werd gedaan!)
Wanneer we de uitkomsten met tabakszand, tabaksaftreksels en nicotine
1 %„ benevens die met zeepspiritus vergelijken met verschillende andere be
proefde middelen op het laboratorium, dan ligt het voor de hand, dat ik aan
de middelen met blijkbaar vluggere en krachtiger uitwerking, de voorkeur geef.
Daarom zullen de volgende middelen het volgend seizoen in het veld
worden beproefd, t.w. tegen de eieren en larven :
1. Verpoederde naftaline (stuiven in het hart; kan mogelijk gecombineerd
worden met Derris of Pyrethrum!).
2. Pyridinezeep.
3. Naftaline-petroleumzeep.
4. Dermix.
5. Pyremix.
6. Novotox.
7. Pine-oil-zeepemulsie.
8. Sublimaat.
9. Carbolineum (zwakke oplossing).
Gezien de moeilijkheid om de larven in de sluitkooldraaiers met normale
bespuiting te bereiken, zullen de proeven worden genomen op den nieuwen
grondslag t.w. als volgt:
Met de vangbakken zal worden bepaald, wanneer de muggen gaan vliegen.
Dan zal bij sluitkool om de 4 dagen worden gespoten, zoolang de eerste
vlucht duurt, om de eieren en jonge larven te bereiken voordat ze door het
vormen der gallen niet meer of moeilijk bereikbaar zijn. Vermoedelijk zal 4 keer
spuiten voldoende zijn, tenminste indien de vlucht weer zoo valt als in 1936.
Zoo noodig wordt bij de tweede vlucht weer op dezelfde wijze te werk
gegaan, tenminste bij de planten, die tegen dien tijd nog geen krop hebben
gevormd.
Sommige middelen bevatten vermoedelijk een petroleumderivaat
als oplossingsmiddel. Ik neem voorloopig aan, dat het bij deze middelen
de petroleumderivaten en bij de pine-oil-zeep de terpentijnachtige stoffen zijn,
die doodend op de larven werken, niet de toevoegsels.
We zullen nog moeten ervaren of er schade door de genoemde middelen
wordt veroorzaakt en of die van beteekenis is. Eenige voorbijgaande schade
kan geen kwaad, wanneer het middel overigens helpt.
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c.
I.

Bestrijding door cultuurmaatregelen.

Het verband tusschen de planttijden der kool en den vliegtijd der muggen.

Wij hebben tevoren gezien, dat het voor de bestrijding met insecticiden
van belang is te weten wanneer de muggenvluchten plaats vinden, om in
verband daarmede den tijd van bestrijding te kunnen bepalen.
Van evenveel belang is voor de koolbouwers het verband tusschen de vliegtijden en de 'planttijden der kool.
Wanneer de lezer eens het grafiekje achter in dit geschrift wil raadplegen,
zal hem dat wel duidelijk zijn, vooral wanneer op het volgende opmerkzaam
wordt gemaakt.
Zooals men weet, blijft vroege roode, gele en witte kool, die in warme kassen
of bakken getrokken wordt, en in Maart en April uitgeplant, vrijwel geheel
vrij van draaihartigheid.
Wanneer we naar de grafiek kijken, is het duidelijk waarom. Deze kool
is, wanneer de muggen gaan vliegen, reeds te ver ontwikkeld, is reeds bezig
te kroppen, waardoor het vegetatiepunt beschermd is.
Met de taaie sluitkool, de zoogenaamde bewaarkool, die eind Maart in den
kouden grond wordt gezaaid, en ongeveer 2 tot 20 Juni wordt uitgeplant,
is dat geheel anders.
Uit de gegevens op de grafiek kunt ge afleiden, dat de planten op de
banen zoowel als die reeds in het veld zijn uitgeplant, omstreeks half Juni
door de muggen worden aangetast.
De vraag is nu, kan men dit voorkomen?
De praktijk heeft zelf reeds beproefd ook deze kool te vervroegen en wel als
volgt: uitzaai koude bak einde Februari of begin Maart, uitplant in den
vollen grond eind April; de oogsttijd valt dan ook in October en November.
De bedoeling is hierbij, de planten zoodanig op te jagen, dat ze niet, of
grootendeels niet meer, voor muggenaantasting vatbaar zijn, wanneer de
muggen gaan vliegen.
Nu we over een methode beschikken om de muggenvlucht te bepalen,
zal deze vervroeging in de toekomst effectiever kunnen worden toegepast.
En zien wij nu eens naar den uitplanttijd der bloemkool in verband met de
muggenvlucht.
Zooals men weet, is het planten van vroege bloemkool in De Streek
geheel opgegeven, hetgeen niet te verwonderen is, wanneer we zien in welken
tijd de eerste muggenvlucht valt.
Thans wordt tusschen half April en half Mei gezaaid, en te velde einde
Juni tot einde Juli uitgeplant, en wel na aardappelen of tulpen.
Mijn ervaring verleden jaar (1936) was, dat deze jonge bloemkool reeds
op de banen, even voor het uitplanten te velde, wordt geinfecteerd en aldus, ja
zelfs „draaiend" wordt uitgeplant. Bovendien wordt ze ook op het veld nog
door de eerste muggenvlucht aangetast.
Mijn voorstel is nu op de volgende wijze de eerste muggenvlucht te ont
gaan.
In de eerste plaats moeten de bouwers trachten niet geinfecteerd plantgoed
gereed te maken. Dit zal mogelijk zijn, door den grond met zwavelkoolstof
te desinfecteeren alvorens daarin de kool te zaaien.
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Te oordeelen, naar hetgeen ik ervan gezien heb, zal het uitzetten van
niet geïnfecteerde jonge planten in het veld reeds een gunstig effect
hebben.
Ik teeken hierbij even aan, dat de bloemkool- noch de sluitkoolbouwer het,
onder de gewone omstandigheden, met den besten wil kan verhinderen, dat hij
geïnjecteerde planten uitzet. Zelfs al zou het voor hem mogelijk zijn, uitslui
tend Jiiei-draaiende plantjes uit te zetten, door de draaiende planten uit te
schieten en te vernietigen, dan kan hij toch niet verhinderen, dat hij plantjes
met eieren of met zeer jonge larven uitzet, die nog niet of niet duidelijk draaien
en waaraan hij dus nog niets kan zienl
In de tweede plaats zou met het uitplanten van dat gezonde plantgoed gewacht
moeten worden, totdat de eerste muggenvlucht afgeloopen is en de muggen geacht
kunnen worden gestorven te zijn. Vermoedelijk zal dat een verlating van den
planttijd beteekenen van 6 tot 10 dagen, iets dat door de menschen van de
practijk (bij navraag en overleg) geen bezwaar wordt geacht, tenminste niet
voor Lecerf (zelfdekker). De Reuzenbloemkool moet voor 15 Juli geplant
zijn, waarbij echter ook nog wel met het eindigen der muggenvlucht
rekening gehouden kan worden.
Het gevolg van het iets verlaten van den planttijd is dus, dat buiten op het
veld de muggen geheel of grootendeels te gronde zijn gegaan, zonder nakomeling
schap te hebben gehad, want er was nog geen kool. Worden er nu, op bovenaangegeven wijze, gezond, niet met eieren belegde, en ook overigens niet-geinfecteerde bloemkoolplantjes uitgeplant, dan moet het terrein practisch vrij worden
van draaihartigheid. En een ander zeer belangrijk gevolg daarvan zal zijn,
dat het terrein, wanneer het tenminste groot genoeg is om niet of niet te veel
infectie van elders te krijgen, weer geschikt wordt om vroege bloemkool te plan
ten. Men vermijdt daardoor ook het bespuiten, wat toch altijd kosten en
moeilijkheden medebrengt, alsmede de kans op beschadiging van het
gewas.
Het spreekt vanzelf, dat zoo'n verlating over een groot oppervlak moet
worden uitgevoerd. Gaat ieder het op eigen gelegenheid doen en doet de een
het wel en de ander niet, dan worden de terreinen van degenen die maat
regelen nemen, door die van de nalatigen geinfecteerd. Wanneer men dus
voor het idee voelt, dan zou het planten vóór den veiligen plantdatum op een
of andere wijze moeten worden voorkomen en het verkrijgen van niet geinfec
teerd plantgoed worden georganiseerd.
Nu zal men vragen: „Ja, maar vallen die vluchten nu ieder jaar gelijk ?"
Daar kan ik natuurlijk uit eigen ervaring niet op antwoorden, maar er
zijn wel aanwijzingen in de literatuur daaromtrent.
QTJAN JEE (1907) geeft voor het vroegste optreden of opmerken van draaiers
in het veld aan 1905: te St. Paneras 10 Juni; 1906: te Wageningen 19 Juni.
TAYLOR (1912) vermeldt, dat de eerste vlucht (in Engeland) in de eerste
help van Juni valt.
SPITHOST geeft voor de eerste aanval aan den datum van 6 Juni L) en
den 2den: 23 Juni, den 3den: 21 Juli 1928.
OLOMBEL merkte de massale aanwezigheid (dus niet het begin der vlucht)
in de omgeving van Parijs op, omstreeks 10 Juni (1931).
x)

Dit acht ik onwaarschijnlijk. De tusschenpoos is te kort.
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Men moet er wel aan denken, dat hier wordt besproken het eerste optreden
in het veld, niet dat in warme kassen of bakken, hetgeen veel eerder valt.
De Controleur van den Plantenziektenkundigen Dienst te St. Paneras,
A. v. HERWIJNEN vond in de navolgende jaren in het veld de eerste draaiers
op de navolgende datums:
Eerste draaiers
datum

1931 1933 1934 1935 1936
28

22

20

27

18

Juni.

In 1936 werd bepaald naar de eerste draaiers gezocht en den bouwers
gevraagd bij het uitplanten er op te letten en te waarschuwen.
Uit een en ander valt af te leiden, dat er wel een schommeling in den
tijd van het eerste verschijnen der muggen moet zijn, maar dat die schomme
ling niet zoo groot kan zijn, hoewel de verschillen natuurlijk wel met het
oog op tijdige bestrijding van zeer veel belang zijn.
Hoe vroeger de eerste vlucht valt, met des te minder risico is een verlating
van de zomerbloemkool mogelijk. Parijs, in welks omgeving OT.OMBEL zijn
waarnemingen deed, ligt ruim 4 graden zuidelijker dan onze N.H. koolstreek
en de muggen kunnen geacht worden daar vroeger dan hier te verschijnen.
Men ziet inmiddels door deze onzekerheid, dat het onderzoek naar en
het bepalen der muggenvlucht geen overbodige weelde is en ik acht het dan
ook dringend noodig, dat dit eenige achtereenvolgende jaren gelijktijdig met
temperatuur-waarnemingen en regenval-opname geschiedt. Op den duur zal
dan blijken hoe groot de schommelingen zijn en wat precies het verband
met het klimaat is.
Wat andere koolsoorten dan de bovengenoemde aangaat, kan nog
worden medegedeeld, dat ook spruitkool wordt aangetast en in de eerste
vlucht kan vallen, dus aangetast kan worden en boerenkool eveneens wordt
aangetast, maar in de tweede vlucht valt. Is er bij de laatste geen andere kool
in de buurt, die de eerste vlucht heeft gehad, dan is er kans dat boerenkool
vrij blijft.
Ten slotte zagen we mergkool aangetast worden door de 3e vlucht.
2.

Verband tusschen grondbewerking en draaihartigheid.

We hebben gezien, dat de larven der draaihartigheidsmug tegen den tijd
der verpopping in den grond kruipen, dat ze daarin verpoppen, dat in den
zomer de popduur slechts kort is, doch in den winter lang, wel een maand
of 8 à 9.
De vraag rijst dus, kunnen we tegen het rustende stadium ook bestrij
dingsmaatregelen richten ?
Gedurende den zomer staat het gewas in den grond en zijn we dus be
lemmerd in onze pogingen om gedurende dien tijd veel daaraan te doen.
Kool kan wel heel wat verdragen, maar er zijn toch daardoor al dadelijk
grenzen.
Men zou middelen als naftaline en paradichlorobenzene in den grond
kunnen werken, maar ik vrees, dat de kosten daarvan niet zouden mee
vallen. Zwavelkoolstof zou in het voorjaar kunnen dienen om den grond te
desinfecteeren, maar men dient er dan rekening mede te houden, dat dit
middel beneden zekere temperatuur niet effectief is.
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En dan de prijs ! Want dergelijke maatregelen kan men niet individueel
nemen, dan moet het weer over de geheele linie gebeuren en daarvan is onder
de huidige slechte economische omstandigheden geen sprake.
Maar er zijn nog andere mogelijkheden om het de poppen in den grond
lastig, of tenminste er den toestand voor hen ongunstiger te maken.
De toestand is thans deze, dat de grond den geheelen winter blijft liggen.
Het is nu mogelijk, dat dit ten opzichte van de draaihartigheid minder
gunstig werkt, want de cocons, waarin de poppen zitten, die in het begin
van den zomer de muggen zullen leveren, zitten nu ook ongestoord den ge
heelen winter in den grond.
Daarom zijn we begonnen met proeven, waarbij de grond, vóór er strenge
vorst komt, omgewerkt is en het zal worden nagegaan, of dit van invloed is
op het aantal muggen, dat er uit den grond komt, die zoo behandeld is. Door
ziekte, kon dit nu niet eerder gebeuren dan in Januari, maar dat was nog
juist vóór de korte periode van vorst, zoodat dit proefje mogelijk alvast
wat zal leeren.
Wordt de grond al vroeg bewerkt, dan komt een deel der cocons mogelijk
ongunstig te liggen en wordt meer toegankelijk, evenals de grond zelf, voor
sterke schommelingen in de temperatuur en in vochtigheid.
Ook de wijze, waarop de grond bewerkt wordt, kan van invloed zijn op
de aanwezige muggencocons in den grond. Zoo toonde een voorloopige proef,
waarbij een laag aarde van verschillende dikte op een aantal draaiers werd
gebracht nogal groote verschillen, naar gelang de dikte van die laag was. Door
een laag van 15 cm aarde werkten zich slechts enkele poppen heen. In verband
daarmede worden nu proeven genomen met het keeren van den grond,
zoodat de bovenlaag op laatstgenoemde diepte komt.
Op deze wijze wordt nagegaan, of, door de cocons diep onder te brengen,
inderdaad een groot aantal muggen verhinderd kan worden uit den grond
te komen.
Tevens moet in verband hiermede nog nader biologisch onderzoek wor
den verricht.
Zoo wordt ook nog nagegaan, of de larven, die gaan overwinteren als pop,
in het najaar dieper verpoppen, dan de zomerpoppen. Van de laatste ver
poppen verreweg de meeste op een diepte van niet meer dan 5 cm. (168
muggen kwamen uit de bovenlaag van 5 cm diepte, tegen slechts 20 uit
diepere lagen).
3.

Proeven met Bodemverbetering.

In het begin van 1906 zijn een vijftal proeven aangezet inzake grondver
betering door organische bemesting en bewerking volgens verschillende methoden,
vergeleken met de gebruikelijke methoden met kunstmest en bagger.
Dit is zoowel geschied ter toetsing van een theorie van Ir. O. J. CLEVEBINGA, Landbouwconsulent te Zutphen, dat er een nauw verband zou zijn,
tusschen den bodemtoestand en de draaihartigheid, alswel, omdat ook
behalve dat, bodemverbetering in de Noord-Hollandsche koolstreek zeer noodig
wordt geacht.
Al blijkt er dus eventueel geenerlei verband met het draaihartigheidsvraagstuk, dan zijn deze proeven in ieder geval voor de koolcultuur toch van
groot belang en zeer noodig in verband met den huidigen bodemtoestand.
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Ten opzichte der draaihartigheid kon einde 1936, na beëindiging der
proeven voor dat jaar, nog geen verband worden bespeurd. De proeven
zullen echter in 1937 worden voortgezet; mogelijk dat er dan conclusies ten
opzichte der draaihartigheid uit kunnen worden getrokken.
IV.

VOORLOOPIGE CONCLUSIES.

Wij zijn nu aan het eind gekomen, inzake hetgeen omtrent de draaihartig
heid bekend was en nader bekend geworden is.
De vorderingen, die in het afgeloopen jaar zijn gemaakt, kannen als volgt
worden bepaald:
1. Een vangmethode voor de muggen werd uitgewerkt, waardoor het
mogelijk zal zijn ieder jaar vast te stellen wanneer de muggen beginnen te vliegen,
zoodat in verband daarmede bestrijdingsmaatregelen tijdig kunnen worden
begonnen.
Het zal raadzaam zijn eenige jaren met het bepalen der vluchten door te
gaan, en wel in verband met regenval en temperatuur en zoo zal het wellicht
mogelijk zijn op den duur ook zonder muggenvangsten te weten te komen,
wanneer de muggenvlucht kan worden verwacht, eventueel in verband met
regenval en temperatuur.
2. Doordat we kunnen vaststellen wanneer de muggen beginnen te vlie
gen, kunnen we reeds met bestrijding beginnen, kort voordat zich bij sluitkool
de draaiers gesloten hebben en kunnen we beproeven die bestrijding te richten
tegen de eieren en jonge larven, welke dan nog grootendeels bereikbaar zijn.
Dit jaar zullen met deze nieuwe methode proeven genomen worden op sluit
kool en bloemkool.
3. Door toetsing van verschillende bestrijdingsmiddelen op het labo
ratorium zijn een aantal middelen naar voren gebracht, die meer beloven,
dan de tot nu toe toegepaste. Deze zullen dus allereerst bij de proeven,
onder 2 genoemd, in het veld worden beproefd.
4. Daar de muggen bij laboratoriumproeven gevoelig bleken voor derrispoeder en insectenpoeder (pyrethum), kan doelmatiger dan tevoren, namelijk
op tijd, in verband met de muggenvlucht, beproefd worden dit stadium te
bestrijden. Het is niet uitgesloten, dat 2 en 4 gecombineerd kunnen worden.
5. De gegevens inzake de verpopping, geven aanleiding tot het toetsen
van grondbewerkingsmethoden ter vermindering van het aantal muggen.
6. Indien de vlucht dit jaar weer ongeveer zoo valt als in 1936, bestaat
de mogelijkheid, door het uitplanten van gezond plantgoed, 6 tot 10 dagen
later dan gebruikelijk, in het veld, de eerste muggenvlucht en daarmede ook de
volgende vluchten, te ontgaan bij bloemkool in de Streek.
Dit zou moeten worden georganiseerd over een groot oppervlak, anders
worden de akkers van degenen, die de verlatingsmethoden toepassen, geïn
fecteerd door degenen, die daarin nalatig zijn, of zich blind staren op een
vroeg (maar dan ook zeer waarschijnlijk zwaar aangetast) gewas.
7. Op de vermelde methode van vervroeging van bewaar kool wordt hier
bij eveneens de aandacht gevestigd en wij verzoeken bericht van degenen
onder de bouwers, die deze methode -willen toepassen, ten einde na te gaan of
de kool dan bij het verschijnen der muggen inderdaad al de gevaarlijke
periode is gepasseerd.
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Ten slotte dit:
Het is volkomen begrijpelijk, dat de bouwers zeggen, wij : wij willen kool
verbouwen zooals wij dat willen, maar men vergete niet het volgende!
Een zoogenaamde monocultuur brengt op den duur groote nadeelen mede
en de feiten hebben wel geleerd, dat onder zulke omstandigheden veel ziekten
en plagen optreden, waarmede men rekening moet houden. De draaihartigheid is er daar één van, en een ernstige! Nu zeggen de bouwers wel, wat ik
hierboven aanhaalde, maar in de practijk zijn ze al voor het nietige mugje
geretireerdl
En in de bloemkoolstreek zijn zij hiermede het verst gegaanl Vroege bloem
kool wordt er niet meer verbouwd en verder heeft men zich daar door het
mugje min of meer laten dwingen reuzenbloemkool te planten, omdat die
minder gevoelig is dan de Lecerf.
De door mij voorgestelde verlating wordt door de practijk uitvoerbaar
geacht.
Maar wil ze effect hebben, dan moet ze over een groot oppervlak, liefst
over de geheele linie, worden toegepast. De bespuitingsmethode voor bloem
kool heeft niet bevredigd. Er wordt doorgegaan met het zoeken naar andere
middelen, maar men beseft, dat bespuiting kostbaar en lastig is. Verlating
brengt mede extra-verzorging van plantgoed. Daaraan zijn voor gronddesinfectie wat kosten verbonden, maar dat zal niet veel wezen. Een eenmaal
gave aanplant van bloemkool brengt iets zeer belangrijks mede, te weten,
dat het terrein vrij is of practisch vrij is van draaihartigheid, en dat dus in
het daaropvolgend voorjaar weer vroege bloemkool kan worden geplant. Men
overwege het idee dus wel rijpelijk; het is dat waard. Er zitten groote voor
deelen en slechts een gering of geen risico aan vast.
Zooals men weet, wordt de studie van het vraagstuk ook dit seizoen
voortgezet.
De PLANTENZIEKTENKTJNDIGE DIENST en de TTTIHBOUWVOOBLICHTESTGSDIENST hopen daarbij op de medewerking van de zijde der bouwers te
mogen rekenen.
Uit het voorafgaande hebben zij, hoop ik, den indruk gekregen, dat aan
het zeer moeilijke vraagstuk grondig en serieus wordt gewerkt. Alleen door
diepgaande studie is er kans het vraagstuk op te lossen. Alle „wilde" proeven
moeten dus ernstig worden afgeraden.

Afb. 1.
„ 2.
„

3.

Eerst zichtbare draaiing en zwelling bij sluitkool.
Plant, die aangetast is geweest en is doorgegroeid. (Voor kenmerk van vroegere
aantasting: misvormd blad, en in groei achtergebleven jongste bladeren.)
Draaihart-gal aan bloemkool (LECERF).

PLAAT 2.

Afb. 1.
„ 2.
„

„
„
„
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Ei sterk vergroot, waarin de larf op het punt van uitkomen is.
Ei met „staartje"; de meeste gelegde eieren vertoonen zulk een aanhangsel,
de ovariaal-eieren alle.
3. Jongste blaadjes van een koolplantje, sterk vergroot; bij e.h. een eihoopje,
bij de pijltjes ook eieren. De omvattende bladeren zijn afgesneden. De kleur
der eieren is wit, later geel.
i. Binnen het vierkantje: coconnetjes van de mug, waarin zich het popje be
vindt, op ware grootte.
5. Vangbak, in gebruik bij het vaststellen der muggenvluchten.
6. Popje, sterk vergroot; ware grootte als streepje ernaast (dit naar TAYLOK).

Draaihartigheidsmug (Gontarinia torquens DE MEYEEE). Ware grootte 1% mm,
(de lange eierlegbuis wordt in rust ingetrokken) naar TAYLOB.

wijfje

