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VOORWOORD
Overeenkomstig het voornemen zijn in 1937 de onderzoekingen in
Noordholland met betrekking tot de draaihartigheid der kool, voortgezet en
ongetwijfeld zal men met belangstelling van de verkregen resultaten kennis
nemen.
Over de proefvelden, die betrekking hebben op het verband tusschen
het optreden van de draaihartigheid en den toestand, waarin de bodem
verkeert, kunnen nog geen mededeelingen worden gedaan, omdat hiervoor
noodzakelijk is, dat de proeven enkele jaren worden voortgezet.
Wel is dit echter het geval wat de onderzoekingen van Dr. LEEFMANS be
treft. De goede verwachtingen, die we ten aanzien van zijn arbeid bij het
verschijnen van het verslag over 1936 uitspraken, zijn niet beschaamd;
over de levenswijze van het draaihartmugje zijn belangrijke gegevens
verkregen, terwijl Dr. LEEFMANS reeds zoover is gevorderd, dat hij aan
wijzingen kan geven met betrekking tot de bestrijding.
Een verheugend verschijnsel is zeer zeker, dat er ook van de zijde van
de practijk een groote belangstelling bestaat voor dezen arbeid, zooals
onder meer bleek op de in December 1937 gehouden jaarvergadering van
de Provinciale Commissie uit de veilingen in Noordholland, waar Dr.
LEEFMANS het woord voerde en reeds enkele mededeelingen deed over de
door hem bereikte resultaten.
Het wetenschappelijk onderzoek kan immers voor den Nederlandschen
tuinbouw van veel meer beteekenis zijn dan het tot nu toe is geweest en
gelukkig begint men dit ook meer en meer in te zien.
Een goede samenwerking van degenen, die op dit gebied werkzaam zijn
en daarnaast specialisatie van den arbeid zijn echter noodig. Aan deze
eischen wordt bij het draaihartigheidsonderzoek in Noordholland voldaan.
Regeering, Provincie en de Veilingsorganisatie zorgen voor de noodige mid
delen, terwijl de Plantenziektenkundige Dienst en de Rijkstuinbouwvoorlicbtingsdienst in onderlinge samenwerking het onderzoek leiden, waardoor
personeel en hulpmiddelen, waarover deze diensten beschikken op de
juiste wijze worden ingeschakeld.
Opnieuw is in 1937 gebleken van welk een beteekenis het is, dat bepaalde
vraagstukken, die zich voordoen, eens grondig door iemand, die zich op
dat gebied gespecialiseerd heeft, ter hand worden genomen.
De maatregelen, noodig voor het voortzetten van het onderzoek in 1938,
zijn reeds genomen en vol vertrouwen mogen wij de resultaten hiervan
weer tegemoet zien.
Maart, 1938.
De Inspecteur van den Tuinbouw en het
Tuinbouwonderwij s,
Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE.

VERDERE ONDERZOEKINGEN OVER DE
DR A AIH ARTIGHEID DER KOOL,
DOOR DR. S. LEEFMANS

INLEIDING
In de eerste Mededeeling over de draaihartigheid der kool, die in den
loop van 1937 verschenen is, werd reeds een overzicht gegeven van het
geheele probleem.
De bedoeling er van was, ten eerste den belanghebbenden er een indruk
van te geven hoe ingewikkeld een dergelijk vraagstuk is en wat er alzoo
aan het onderzoek ernaar vastzit, vervolgens beoogde het hen met de
belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in 1936 bekend te maken.
In deze huidige tweede Mededeeling inzake de draaihartigheid, die de
verkregen uitkomsten in het afgeloopen jaar, 1937, behandelt, neem ik
aan, dat de lezer de inleidende publicatie kent, want daarnaar zal ik
herhaaldelijk moeten verwijzen.
Daar op de verleden jaar verkregen uitkomsten werd voortgebouwd,
is het echter noodzakelijk de belangrijkste uitkomsten van ons onderzoek
in 1936 hieronder te laten volgen, daar deze punten van uitgang betreffen,
van waaruit dit jaar (1937) verder onderzoek werd verricht.
Hoewel, zooals ik in de eerste Mededeeling heb uiteengezet, vooral
door de onderzoekingen van QTTANJEB, TAYLOR en OLOMBEL reeds vrij
wat van de biologie van Contarinia torquens bekend was, waarvoor het
onderzoek van Prof. QUANJER de basis had gelegd, omdat de laatste de
verwekker van de draaihartigheid had vastgesteld, waren er nog tal van
hiaten in onze kennis. Het verloop van de muggenvlucht was daarvan
wel een der belangrijkste. Door het personeel van den Plantenziektenkundigen
Dienst was wel ingezien, dat de muggenvlucht vastgesteld moest worden,
maar een methode daarvoor had men niet kunnen vinden.
Door schrijver dezes werd steeds voorop gesteld, dat een betere kennis
van de biologie van Contarinia torquens als basis voor een rationeele
bestrijdingswijze allereerst noodzakelijk was. We dienden verder vóór
alles te weten, of hetgeen voor Midden-Engeland en Noord-Frankrijk
inzake de levenswijze der mug reeds bekend was, ook opging voor de
omstandigheden hier te lande.
Een methode ter vaststelling van den tijd der verschijning der muggen,
en van het verloop der vlucht, was dus een der eerst noodige zaken. Deze
werd gevonden in een door schrijver dezes ontworpen vangbak, welke
in de eerste Mededeeling werd afgebeeld en beschreven, en die sindsdien
nog vereenvoudigd kon worden.
Daar schrijver dezes in een betere kennis van de muggenvlucht een
aanvattingspunt, een sleutel, tot de oplossing van het moeilijke vraagstuk
zag, werd hieraan terstond aandacht besteed. Vandaar dat de methode
ter vaststelling der muggenvlucht als eerste punt voorkomt onder de
uitkomsten van het onderzoek van verleden jaar. Deze punten zijn:
1°. Het is mogelijk thans, door middel van de door schrijver dezes ont
worpen vangbakken, de muggenvluchten met voldoende betrouwbaar
heid vast te stellen.
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2°. Het is gebleken, dat de draaihartlarven zeer goed bestand zijn tegen
verschillende insecticiden. Echter werd ook een aantal middelen door
schrijver gevonden, die voor de larven spoediger fataal zijn.
3°. Het werd bij mijn vele proeven telkens weer opnieuw vastgesteld,
dat de larven in een eenmaal gevormden draaier (gal) goed beschermd
zitten en ook met de middelen, waarvoor ze wèl gevoelig zijn, niet
meer worden bereikt. Het spuiten van draaiers geeft dus weinig of
geen resultaat.
4°. Het is door schrijver en zijn helpers herhaaldelijk vastgesteld, dat de
jonge planten reeds op de banen met eieren worden belegd. Dit wordt
door de bouwers, door de kleinheid der eieren, niet bemerkt, en zoo
worden vele planten reeds geïnfecteerd in het veld uitgeplant.
5°. De muggen bleken gevoelig te zijn voor derris (rotenonhoudend poeder)
en voor pyrethrum (insectenpoeder).
6°. Het is (nu twee jaren achtereen) gebleken, dat het, in verband met
het vallen van de eerste muggenvlucht, mogelijk moet zijn, zonder
risico voor aantasting, in de bloemkoolstreek in De Streek bloemkool
uit te planten, mits men daarmede wacht totdat de eerste vlucht
afgeloopen is en mits men gaaf, niet geïnfecteerd, dat is niet met
eieren belegd, plantgoed gebruikt. 1)
Dit zijn de voornaamste punten uit onze voorloopige conclusies van
1936, neergelegd in de Mededeeling n°. 1, waarop in 1937, bij de verdere
onderzoekingen, is voortgebouwd.
Voor de goede orde laat ik thans eerst een overzicht volgen der biologische
gegevens in zake de draaihartmug, die gedurende het onderzoek in 1937
voor den dag kwamen.
I.

VERDERE VERKREGEN BIOLOGISCHE GEGEVENS

Ten einde de meeste plaats in deze Mededeeling te bewaren voor het
practische gedeelte, laat ik het verder biologisch onderzoek hier slechts
in het kort volgen.
a.

Voedingswijze der larven

De waarnemingen in dit jaar hebben mijne opvatting — waartoe ik
reeds het vorige jaar was gekomen —, dat we te doen hebben met een
z.g. chemomorphe gal, wederom versterkt. De galvorming heeft bij een
chemomorphe gal niet plaats door beschadiging of vreterij, doch door
inwerking van een hypothetische stof, die door de larven wordt afgescheiden,
of een van de larven uitgaanden chemischen prikkel. Zoo wijzen de tot
nu toe verrichte waarnemingen er op, dat de gal ontstaat, vóórdat er
epidermis (opperhuid)-beschadiging bij de plant veroorzaakt wordt. De
galvorming is ook niet iets, dat locaal plaats vindt, maar waaraan als
regel de geheele groeitop deelneemt. Echter kan ook locale inwerking
voorkomen; bijv. bij laag geplaatste bladoksels of op bladeren.
*) Het nieuw gevonden feit, dat de cocons kunnen overliggen, verandert hieraan
niets, omdat overliggende cocons in denzelfden tijd uitkwamen als de andere.
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De gal ontstaat dus al wanneer de jonge larve nog geen „borststaafje"
(spathula sternalis) heeft. Ook vond ik in meerdere gevallen epidermisvlekjes, indien de aanwezige larfjes nog geen „borststaafje" bezaten. Men
kan verder al vochtvorming in de gal waarnemen, vóórdat er epidermisbeschadiging zichtbaar is. Tenzij de larven zuigen (QTTANJER) is de epidermisbeschadiging secundair. Tegen zuigen pleit het geheel geen schade vertoonen
van vele jonge draaiers.
Het een en ander is van belang in verband met het rot, want ieder
bouwer weet, dat er bepaalde draaihartigheidsjaren zijn, mede volgens
gegevens van Ir. C. SPITHOST, dertien in de laatste 35 jaren. In de „echte"
draaihartigheidsjaren, waaromtrent ik nog geen ervaring bezit, treedt er
een rot in hevige mate na de aantasting op. In 1936 en 1937 is dit niet, of
hoogstens hier of daar locaal, het geval geweest.
QTTANJER beschrijft in zijn bijdrage tot het onderhavige vraagstuk in
het Tijdschrift voor Plantenziekten van 1907 hoe erg het optreden van
rot kan zijn: „men vindt akkers, zoo hevig aangetast, dat de stank de
gansche omgeving vervult" (pag. 20).
Enkel door draaihartigheid gaan de planten niet te gronde. Verder
zullen wij zien, dat in jaren als 1936/37, waarin het rot niet optreedt, zelfs
90 % en meer der aangetaste planten zich weer herstelt; ook bij de
gevoelige „Lecerf" vindt dan in verrassende mate herstel plaats.
Op verschillende gronden meen ik dus te moeten aannemen, dat, ver
moedelijk in verband met bepaalde weersomstandigheden, in bepaalde
jaren kort na de eerste aantasting, een rot optreedt, een bacterieel rot
waarschijnlijk, waardoor de planten geen kans krijgen om zich te herstellen,
en in zulke jaren heeft de draaihartigheidsaantasting de meest funeste
gevolgen.
Daar niet aan te nemen is, dat de larven bij gelijken bouw in een jong
stadium een andere voedingswijze zouden volgen dan in een ouder stadium,
en de jonge larven geen borststaafje bezitten, meen ik dit als instrument
voor de beschadiging der plant te moeten uitschakelen.
Ik zag het bij de zeer vele larven, die ik geobserveerd heb, nimmer
door deze gebruiken als middel om den epidermis te beschadigen, terwijl
ik wel op zuigen gelijkende bewegingen heb gezien. Echter treft men de door
QUANJER als zuigverwonding beschreven beschadiging vaak niet aan,
terwijl dan toch al galvorming heeft plaats gevonden, en er ook al vocht
vorming heeft plaats gehad, waarin de jonge larven rondkruipen. Daarbij
zijn de chitineuze monddeelen zoodanig onvolledig (gereduceerd), dat het
weinig aannemelijk is, dat die bij de voeding nog een rol spelen, zoodat
ik de mogelijkheid nog steeds groot acht, dat de larven op het omringende
weefsel een niet nader bekenden prikkel uitoefenen, waardoor vochtafscheiding plaats vindt. Daarvoor pleit het feit, dat ik herhaaldelijk om
de larven op het blad zich een „plasje" zag verzamelen, terwijl ook eenige
keeren werd waargenomen, dat een larve, die een poos op een bepaalde
plaats lang had gelegen, daar een „moet" achterliet, die soms even groot
was als het oppervlak, waarop de larve gerust had.
Een anatomisch onderzoek van het darmkanaal x) bracht aan het licht,
x)
Eerst stelde ik dit vast door drukproeven en sectie. Dr. G. BAEENDKECHT
maakte coupes van de larven en kwam tot dergelijke uitkomsten. Hij bevond daarbij
ook, dat de spathula zeer dun is.
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dat dit blind is. Het heeft geen uitmonding! De slokdarm (oesophagus) is
zeer nauw. Ik trof nimmer plantendeelen in het darmkanaal aan. Kleuring
van den inhoud met jodium gaf geen aanwijzingen voor de aanwezigheid
van zetmeel.
Er schijnt dus alleen vloeistof te worden opgenomen. Of dit nu uitsluitend
door den slokdarm of ook, of alleen, door de huid heen wordt opgenomen,
was door directe waarneming nog niet uit te maken. Dat dit door de
huid heen geschiedt, is met het oog op de normale ontwikkeling en bouw
van het darmkanaal niet waarschijnlijk, al is het een feit, dat kleurstoffen,
blijkens de kleuring van het vetlichaam, wel in oplossing door de huid
dringen.
Om na te gaan of de larven in hun lichaam een vocht bevatten, dat
prikkelend op het plantenweefsel werkt, werd een aantal planten in de
bladoksels der jongste blaadjes besmeerd met versehe, in hun geheel fijn
gewreven larven van verschillenden leeftijd.
Bij de eerste proef was groeiremming zichtbaar en het eindresultaat
was, dat er één plant aan de jongste blaadjes verschijnselen vertoonde,
die aan doorgestane aantasting van draaihartigheid herinnerde. Bij een
tweede serie van 7 planten was er ook weer 1 plant bij, die later draaiing
en remmingsverschijn seien vertoonde. Infectie door muggen was bij deze
proeven natuurlijk zorgvuldig uitgesloten.
Ik vermoed, dat het alleen aan de gevolgde ruwe en gebrekkige techniek
ligt, dat de proef niet meer resultaat had. Mogelijk dat eerst de waslaag
van de bladbases verwijderd moet worden, wat de larven door vochtafscheiding zouden kunnen doen.
Het onderzoek ten dezen wordt ook nog voortgezet, daar een positieve
kennis van de juiste voedingswijze mogelijk van nut is voor de bestrijding.
Alle pogingen om de larven in een ander, kunstmatig milieu te kweeken,
zijn tot nu toe, op één uitzondering na, mislukt. Andere voedsterplanten
dan -Brosisïca-soorten zijn nog niet gevonden, doch hieraan kon nog slechts
incidenteel aandacht worden besteed.
b.

Gedrag der larven bij verpopping

Volwassen larven, die op aarde worden gebracht, kruipen met merk
waardige haast in den grond weg. Gesteld eens, dat ze allen tegelijk weg
kropen, wat natuurlijk allerminst het geval is, ook dan zou er slechts
uiterst korten tijd beschikbaar zijn om ze met een bestrijdingsmiddel te
bereiken.
c.

Gedrag van de larven der wintergeneratie ; de larven overwinteren

Hoewel er wel eenige aanwijzingen daartoe waren, was het nog niet
zeker of Contarinia torquens als pop of als larve overwintert. Thans mag
wel als zeker worden aangenomen, hetgeen nog verder zal worden ge
controleerd, dat larven, die zich in het najaar hadden ingesponnen, dus
een cocon hadden gemaakt, niet na den in den zomer gebruikelijken tijd
in een pop veranderen, maar gedurende den winter als larve in rusttoestand
in den cocon verblijven en pas in het voorjaar in poppen veranderen. Larven
van de najaarsgeneratie 1937, zijn thans (eind Januari 1938) nog steeds
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niet in poppen veranderd. Door den cocon heen zijn de larven nog steeds
als zoodanig zichtbaar. Dit kan worden nagegaan, doordat de larven,
indien men geen zand te hunner beschikking stelt, maar bijv. stukjes
papier, zich daartusschen hun cocon spinnen, die dan gedeeltelijk door
zichtig blijft. Op deze wijze is waarneming mogelijk.
d.

Verpopping en pop

In verband met bepaalde bestrijdingsmaatregelen was het van belang
na te gaan op welke diepte de larven hun cocon spinnen.
Wat de larven aangaat, die gedurende den zomer zich tot muggen ont
wikkelen, werden hieromtrent reeds in de eerste Mededeeling bijzonderheden
vermeld.
In de bovenste laag aarde van 5 cm komen dan de meeste cocons voor
(90 %).
Het was echter vooral noodzakelijk te weten op welke diepte de larven
van de overwinterende generatie haar cocons maken.
Hiertoe werden vroeg in het voorjaar (Februari) de volgende proeven
genomen.
Grond van een bekend geinfecteerd terrein, het proefveld te St. Paneras,
werd afgeschept van 1 tot 3 cm diepte, 3—5 cm diepte en 5—10 cm diepte
en in 27 blikjes geschept, 9 dus van ieder der aangegeven diepten. Deze
blikjes werden, om den invloed van vroege, hooge temperatuur tevens
na te gaan, in een verwarmde druivenkas gezet bij een vrij sterk schom
melende temperatuur, namelijk van 54 tot 82 Fahrenheit.
Uit de blikjes met grond van 1—3 cm werden 32 muggen verkregen,
dus 63 %;
uit de blikjes met grond van 3—5 cm werden 16 muggen verkregen,
dus 31 %;
uit de blikjes met grond van 5—10 cm werden 3 muggen verkregen,
dus 6 %,
of 94 % uit de laag van 1—5 cm en 6 % van grootere diepte.
Bij de zomergeneratie bedroeg dit resp. 90 en 10 % !
De wintercocons zitten dus blijkbaar niet dieper dan de zomercocons.
Deze gegevens betreffen zandgrond. In het voorjaar van 1938 zullen er
ook proeven worden genomen met grond van kleiperceelen. De cocons
zullen daar eerder ondieper dan dieper zitten, in verband met den grooteren
mechanischen weerstand, die de larfjes bij het ingraven zullen hebben te
overwinnen. Bij veengrond zou het wel weer eens andersom kunnen zijn.
Deze gegevens zijn o. a. van belang bij het desinfecteeren van de
plantbanen, waarvan later meer.
e. Het vóórkomen van een diapause, zg. „overliggen" bij Contarinia torquens
Bij het kweeken der muggen op potplanten in Juli 1936, dus van de
tweede generatie, de nakomelingen van muggen uit de voorjaarsvlucht,
kwamen in Augustus daaropvolgend betrekkelijk weinig muggen uit de
aarde van deze potten te voorschijn.
Van verschillende insecten is reeds lang bekend, dat de poppen kunnen
overliggen, hetgeen bij verschillende vlinders en ook bij de Bietenvlieg en

12

de Kersenvlieg is waargenomen (Speyer). Daarom werden de betreffende
potten gedurende den winter 1936/37 te halver hoogte ingegraven op
mijn erf en in Mei 1937 weer van een gaascylinder voorzien, ten einde
te controleeren of er soms poppen van de tweede generatie 1936 waren
blijven overliggen.
Inderdaad kwamen hieruit einde Juni en begin Juli 1937, dus ongeveer
een jaar later, weer een aantal muggen uit, die dus gedurende een jaar
in den cocon hadden doorgebracht, naar hetgeen we nu weten, als larve.
Eveneens in den zomer van 1936 werd een aantal larven ieder afzon
derlijk in zeer nauwe glasbuisjes bewaard voor observatie van het gedrag
der larven, tevens ter bepaling van den werkelijken popduur. 30 larven
werden onder deze omstandigheden bewaard. Tot mijn verbazing ver
anderde een deel er van niet in poppen, die dan na 6—8 dagen de mug
leverden, maar bleef onveranderd in de cocons liggen. Deze waren tegen
papier gesponnen, dat in de buisjes was geplaatst, zoodat het vrije deel
doorzichtig was gebleven.
Deze larven in diapause (rusttoestand) werden gedurende Juli, Augustus,
September en October 1936 gadegeslagen, doch op 6 October waren ze nog
steeds onveranderd.
Kort nadien werd ik ernstig ziek en kon ruim 2 maanden niet naar
de larven omzien. Later bleken ze te droog te hebben gestaan en was alles
in de cocons verdroogd.
Thans (einde 1937) heb ik weer een aantal ingesponnen larven in
observatie, die thans eind Januari 1938 nog steeds binnen den cocon als
larve zichtbaar zijn en er overigens normaal uitzien. Deze zijn echter van de
najaarsgeneratie, die geen muggen meer levert vóór Juni 1938, en daar
overwintering als larve, ingesponnen in den cocon, voor de gewone en
normale wijze van overwintering mag worden gehouden, wijzen de
waarnemingen aan de larven van 1936 in dezelfde richting als de proeven
met de bewaarde potten.
Deze waarneming kan een verschijnsel verklaren, dat tot dusverre
duister scheen, namelijk hoe het mogelijk was, dat banen, waar alleen
in het voorjaar kool had gestaan, het volgende jaar toch weer met draaihartigheid geïnfecteerd bleken. Ook de verschijning van draaiers in ver
warmde warenhuizen, ook al heeft daar het seizoen te voren geen kool
gestaan, wordt er door opgehelderd.
De practische beteekenis is o. a. deze, dat nu de desinfectie van de plantbanen of -bakken nog dringender wordt.
Dit overliggen zou verder wel eens van beteekenis kunnen blijken voor
de epidemiologie, dat wil zeggen voor het massaal optreden der plaag in
bepaalde jaren, zoogenaamde „echte" draaihartigheidsjaren.
Het is wel merkwaardig, dat er, ten minste in de laatste 30 jaren,
steeds twee of drie draaihartigheidsjaren achtereen voorkomen, dan volgen
er 1 tot 6 jaren, waarin de plaag zwakker optreedt. Vanaf 1903 tot heden
ziet het geval er aldus uit:
Draaihartigheidsjaren: 1903 1905/6 1910/1 1918/20 1926/8 1934/5 x).
Brengt men nu het overliggen der poppen in verband met het massaal
1)

Volgens SFITHOST.
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optreden in bepaalde jaren, dan zou men de veronderstelling kunnen
opperen, dat na eenige draaihartigheidsjaren een toenemend aantal cocons
met poppen in den grond blijft overliggen en dat die in bepaalde jaren,
bijv. door bijzondere klimaatsomstandigheden, alle tegelijk, met de cocons
van het vorig jaar, uitkomen. Men zou dan echter moeten aannemen,
dat de poppen 6 jaren zouden kunnen overliggen. Dat schijnt zeer on
waarschijnlijk, maar is dat op grond van bekende feiten toch niet. SPEYER
bijv. heeft waargenomen, dat bij de Kersenvlieg een deel der cocons
4 jaren bleef overliggen en dat er toen nog een deel overbleef, dat er nog
gezond uitzag.
Bij voorbaat uitgesloten is bovengemelde veronderstelling dus volstrekt
niet. Ik heb trouwens de potten van de kweek 1936 bewaard, evenals
die van 1937, en in verloop van tijd zal wel blijken hoe het met déze kwestie
bij Contarinia zit.
Daarnaast worden bovendien de meteorologische omstandigheden in
verband met de draaihartigheidsplaag toch ook bestudeerd, om zoo mogelijk
tot een voorspelling van draaihartigheidsjaren te komen. Afgaand op de
nu ter beschikking staande gegevens, zouden we kunnen vermoeden, dat
1938 nog geen draaihartigheidsjaar zal zijn, maar dat de daaropvolgende
jaren critiek kunnen zijn.
f.

Bijzonder bestand zijn der larven tegen onderdompeling;
verpopping zelfs onder water

Reeds verleden jaar bleek, dat de larven een maand in water onder
gedompeld kunnen liggen en nog normale muggen kunnen leveren.
Dit is niet het maximum. Ze kunnen zelfs drie maanden onder water
liggen, weer bijkomen en gaan kruipen. Na twee maanden onderdompeling
waren er zelfs twee van de najaarsgeneratie onder water in een pop ver
anderd; één er van bleek dood te zijn, de ander leverde, na op vochtig
filtreerpapier te zijn overgebracht, een normale mug.
Hieruit kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat zware regenval,
tijdelijke inundatie, of door andere oorzaak veroorzaakte groote vochtigheid
van den grond, Contarinia niet spoedig zal schaden. De verpopping wordt
er echter meestal door verlaat.
g.

Horizontale verdeeling der cocons in den grond, in verband met
vangbakkenwaarnemingen

De vangbakken hebben een oppervlak van ongeveer % m2.
De vangsten daarin geven een aanwijzing inzake de verdeeling der
cocons in gewoon bewerkten en in dieper bewerkten grond.
De vangsten per halven vierkanten meter liepen zeer uiteen.
Er werden slechts in 3 van de 48 bakken geen muggen gevangen, in alle
andere wel.
Overigens varieerde het aantal muggen per bak verkregen zeer, wat
blijkt uit de volgende cijfers, die de vangst per bak aangeven:
46, 5, 40, 33, 30, 53, 4, 8, 8, 6, 48, 25, 7, 9, 4, 4, 1, 1, 11, 34, 8, 2,
3, 1, 5, 26, 9, 8, 4, 3, 4, 17, 4, 3, 5, 6, 9, 23, 27, 2, 13, 18, 16, 1, 7.
De practische beteekenis hiervan is, dat een niet al te klein aantal
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vangbakken mag worden gebruikt, wil men betrouwbare cijfers krijgen, waarop
een advies kan ïvorden gebaseerd. In 1937 zijn meest houten bakken zonder
gaas gebruikt, die eveneens de vlucht goed aanwezen. In 1938 zullen we
de geheel houten on met gaas bedekte vangbakken nog nader op geschikt
heid tegenover elkaar toetsen. Daar voor de vluchtaanwijziïig slechts een
beperkt aantal vangbakken noodig zal zijn, zullen de kosten daarvoor
geen rol spelen, te meer daar de bakken vele jaren dienst kunnen doen.
h.

De levensduur der muggen in verband met de temperatuur, e. a. factoren

In verband met de bestrijding is het van veel belang te weten hoe lang
de muggen leven, vooral in 't veld !
In gevangenschap leven de muggen onder laboratoriumcondities en
voorzien van voedsel vrij lang, soms 10 dagen en langer (zie Mededeeling
n°. 1), doch er waren aanwijzingen, dat ze zonder voedsel en in het veld
korter zouden leven. Bovendien wordt de levensduur beïnvloed door de
temperatuur en waarschijnlijk ook door het tijdstip, waarop de paring
plaats vindt.
Dit werd dus dit jaar weer nagegaan.
Ten eerste werd er een aantal proeven genomen, waarbij de muggen
eenerzijds in een kunstmatig (door ongebluschte kalk) drooggehouden ruimte
werden gehouden en anderzijds onder dezelfde condities overigens, ook
wat temperatuur aangaat, in een zeer vochtige ruimte.
Hier zal worden volstaan met de resultaten, wegens de beschikbare
ruimte.
De mannetjes leefden onder genoemde omstandigheden zeer kort,
1 à 2 dagen.
De wijfjes leefden in een zeer droge atmosfeer 2 à 3 dagen en in een
zeer vochtige atmosfeer 3 à 4 dagen.
Bij een proef, waarbij een aantal wijfjes en mannetjes in een gazen
kokertje tusschen de koolplanten werden geplaatst, leefden de wijfjes
maximaal 3 dagen en de mannetjes maar een dag.
We weten reeds door mijn vroeger onderzoek, dat de wijfjes bij een
temperatuur beneden 18 à 20° C. weinig actief zijn, hoe meer onder deze
temperatuur hoe minder actief, zoodat kan worden verwacht, dat bij koud
weder geen eieren worden afgezet.
De levensduren binnenshuis geven over het algemeen geen maatstaf,
omdat daarbij de uitersten veel geringer zijn dan buiten. Buiten wisselen
in Juni vrij lage temperaturen bij nacht af met betrekkelijk hooge bij dag.
Verder werden de mugjes in gevangenschap met suikerwater gevoed, wat
buiten niet het geval is, zoodat ik de buiten gevonden levensduren voorloopig als de normaal voorkomende aanneem.
Indien dit het geval is, dan zou koud weer tijdens de vlucht van invloed
kunnen zijn op de aantasting, aangezien de muggen dan geen eieren af
leggen. De gang van zaken in 1935 en 1936 was hiermede in overeenstemming.
Met de mogelijkheid, dat ze in staat zijn bij koud weer op een warmen
dag te wachten en, zoo ja, hoe lang, moet echter rekening worden gehouden.
Dit zal in het voorjaar 1938 nog nader worden nagegaan.
Dat de muggen echter bij gunstig weer, vooral temperaturen boven
de 20° C., binnen korten tijd hun eieren afleggen, moet wel worden afgeleid
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uit zoowel in 1936 als 1937 verrichte waarnemingen. Het maakte sterk
den indruk, dat de eieren, ten minste de massa, in korten tijd wordt
afgezet, hetgeen klopt met de dit jaar waargenomen hoofdaantasting na
de steile maximumvlucht. Deze ging gepaard met warm weer, dus bij een
temperatuur, waarbij de wijfjes actief zijn.
Een en ander is gunstig voor een doeltreffende bestrijding, mits met
de weersomstandigheden rekening wordt gehouden.
Er is reden voorloopig aan te nemen: voornamelijk koel weder tijdens
de hoofdvlucht, geringe of matige aantasting, warm weer tijdens de
hoofdvlucht zwaardere aantasting.
Deze theorie zal de volgende jaren verder worden getoetst.
i.

Invloed van grondbewerking op de poppen, enz.

De waarnemingen inzake de diepte, waarop de larven in den grond
verpoppen, zoowel bij de zomergeneraties als de overwinterende generatie,
gaven als uitkomst, dat de meeste in de bovenste laag van 1 tot 5 cm
verpoppen. Het percentage, dat in die bovenste laag verpopt, bedraagt
bij de zomergeneratie 90 % en bij de wintergeneratie 94 %. Een on
beduidend verschil dus. Deze cijfers betreffen zandgrond. Voor anderen
grond dient het nog nader te worden nagegaan. Zooals de bouwers weten,
wordt kool in de Noordhollandsche koolstreek ook op klei en veen
verbouwd.
Twee vragen rezen nu hierbij:
1°. Wat gebeurt er bij het uitkomen der muggenpoppen; werkt zich de
pop of de uitgekomen mug door den grond ?
2°. Welke van die twee dan ook de laag aarde moet doorworstelen, die
haar van de oppervlakte scheidt, hoe dik mag die aardlaag dan zijn,
zonder dat die een bereiken van het oppervlak verhindert?
Wat de eerste vraag aangaat, was dit reeds bekend door de onder
zoekingen van TAYLOR, die in zijn vroeger vermeld werk mededeelt, dat
de pop, niet de mug, zich door den grond werkt. Voor alle zekerheid heeft
ook schrijver dezes dit nog eens nageprobeerd.
Een laagje aarde, waarin zich vele poppen moesten bevinden, daar
vele larven zich daarin verpopt hadden, werd met een laagje gezeefde
aarde van eenige centimeters bedekt. Het bleek nu, toen de muggen
geregeld uitkwamen, dat de pophuidjes zich steeds boven op de aarde
bevonden, waarop de muggen ze achtergelaten hadden. Bij vele andere
waarnemingen werd dit steeds weer bevestigd. De pop doorboort dus
den cocon en werkt zich door de aardlaag heen. Steekt ze daar een eindje
bovenuit, dan ontsnapt de mug uit de pop. De waarnemingen van TAYLOE
werden dus geheel bevestigd.
Tevens bleek hierbij, dat een dun laagje aarde geen beletsel uitmaakt.
Bij een verleden jaar genomen proef, die op pag. 26 van de vorige
Mededeeling vermeld is, scheen het, of een laag aarde (zand) van 15 cm
voor de uitkomende poppen een beletsel was. Uit met lagen aarde van
respectievelijk 5, 10 en 15 cm bedekte draaiers kwamen in de proef met
15 cm aarde slechts enkele muggen uit. Maar het kan zijn, dat in de
draaiers, die daarmede bedekt waren, toevallig weinig larven gezeten
hebben. Daarom werd in het voorjaar 1937 een uitgebreider proef genomen.
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Immers zou het de moeite waard zijn, indien door een niet al te diepe,
keerende grondbewerking een belangrijk percentage muggen verhinderd
zou worden uit den grond te komen.
Daarom werden in het voorjaar (Maart, April) van 1937 van 12 strooken
grond op het proefveld te St. Paneras :
gewoon bewerkt
6 stukken,
20 cm gekeerd
3
„
,
Toen in Juni en Juli de muggen alle waren uitgekomen, bleken de
resultaten als volgt te zijn:
Uit 6 vangbakken op den 20 cm gekeerden grond kwamen 31 muggen,
Uit 6 vangbakken op den 30 cm gekeerden grond kwamen 67 muggen,
Uit 12 vangbakken op den gewoon behandelden grond kwamen 98 (49)
muggen.
Het laatste getal moet gehalveerd worden, daar het aantal bakken dubbel
zoo groot was als bij de andere stukken.
Hieruit moet de conclusie getrokken worden, dat diep onderspitten de
poppen niet verhindert uit te komen, tenminste niet op lossen zandgrond.
j.

Is het tijdstip van grondbewerking van invloed op de plaag ?

De vraag deed zich nog voor, of het verschil zou kunnen maken, wanneer
de grondbewerking vóór of na vorstig weer zou plaatsvinden.
Aanvankelijk was het de bedoeling eenige strooken in het najaar te be
werken, nadat de kool van het land zou zijn, en de vangst daarop aan muggen
te vergelijken met een stuk, dat op den gebruikelijken tijd, in Maart, zou zijn
bewerkt.
Door mijne ziekte van het vorig jaar, was het niet mogelijk de proeven
vóór November te regelen en werd de bewerking dus in Januari uitgevoerd,
maar nog juist vóór de vorstperiode in die maand.
Er waren dus 6 afwisselende strooken, waarvan drie in Januari en 3 in
Maart zijn gespit en op iedere strook waren 12 vangbakken geplaatst. De
proef werd genomen op het proefveld te St. Paneras.
De uitkomsten waren als volgt:
Uit bakken 1—4, 9—12 en 17—20, op strooken in Januari gespit, kwamen
126 muggen,
Uit bakken 5—8, 13—16, 21—24, op strooken in Maart gespit kwamen
259 muggen.
In het in Maart gespitte stuk Icwamen dus tweemaal zooveel muggen als
uit het in Januari gespitte stuk.
Er is dus aanleiding om meer proeven in deze richting te nemen, waarbij
dan echter eerst overwogen zou moeten worden, of er vanuit een landbouw
kundig en practisch oogpunt tegen een dergelijke vroege bewerking geen
ernstige bezwaren zouden bestaan.
II.

VERDERE GEGEVENS IN ZAKE DE BESTRIJDING

Proeven met nieuwe bespuitings- en bestuivingsmiddelen in het veld
Uit de in 1936 beproefde middelen op het laboratorium, die een snellere
uitwerking hadden, dan die tot nu toe werden gebruikt, werd een keuze
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gedaan, om deze nieuwe middelen in het veld te beproeven. Als ik spreek
van „nieuwe" middelen, beteekent dit alleen, dat hun gebruik tegen de draaihartigheidslarven nieuw is. Uitgezonderd dient de nicotine-ammoniakzeep,
van MESNIL, waarop door het Hoofd van den Plantenziektenkundigen
Dienst mijne aandacht werd gevestigd. Uit Frankrijk werden door MESNIL
daarvan goede resultaten gemeld en er was dus aanleiding er veldproeven
mede te nemen. Bij laboratoriumproeven bleek het, dat de larven, evenals
tegen andere nicotinepreparaten, daartegen een onaangename resistentie
vertoonden, doch het had te velde goede resultaten gegeven, zoodat het
mogelijk invloed zou hebben op de eieren, hetgeen later, door laboratorium
proeven, ook zoo bleek te zijn.
Er was zoowel in de sluitkoolstreek, namelijk te St. Paneras, als in
de bloemkoolstreek, en wel te Lutjebroek, een proefveld gehuurd, het
eerste met ruim 2000, het tweede met 1600 planten.
Met spuiten en stuiven werd vroeg begonnen, ten einde zeker te zijn,
dat de uitkomsten ons in staat zouden stellen de middelen goed te beoordeelen. Begint men dergelijke proeven te laat, dan is reeds een deel
der planten op de banen geïnfecteerd en krijgt men geen juisten indruk
van het effect der toegepaste middelen. Vooral niet, omdat we nu weten,
dat ook door toetsing werkzaam bevonden middelen geen of onvoldoende
uitkomsten geven, wanneer ze op gesloten draaiers worden toegepast.
Veldproeven
De beperkte fondsen en vele middelen veroorloofden niet bij proef en
controle een gelijk aantal planten te nemen.
Dit is geen overwegend bezwaar, daar de aantasting toch percentagegewijs beschouwd kan worden.
Proef en controle lagen op strooken ter geheele breedte van het proefveld.
De proefstrooken omvatten ongeveer 100, de contrôlestrooken ^ 50
planten.
Daar de muggen blijkbaar van luwte houden, zijn aan andere planten
grenzende proefrijen steeds zwaarder aangetast, echter geldt dit vaak
slechts ééne rij of enkele rijen planten.
De sluitkool werd in het geheel 10 keeren gespoten of bestoven en wel
op de volgende datums: 10, 14, 17, 21, 24, 28 Juni ea 1, 6, 9 en 12 Juli. De
eerste vlucht was toen geëindigd en de planten meerendeels gesloten,
zoodat nadien geen bespuiting of bestuiving meer plaats vond.
Zooals men ziet, werd twee keeren per week behandeling toegepast.
Natuurlijk was schrijver zich er volkomen van bewust, dat een zoo groot
aantal keeren spuiten in de practijk uitgesloten is, doch het ging hier om
de toetsing der middelen in de eerste plaats en verdere overwegingen zouden
pas later in beschouwing komen. De bedoeling was steeds de eieren en
jonge larven met de insecticiden te bereiken.
Immers de duur van het eistadium is 3 à 4 dagen, terwijl de larfjes
dan nog vaak ongeveer een dag buiten blijven zitten en dan pas naar
binnen kruipen.
Volgen nu de bespuitingen elkaar binnen 3 tot 5 dagen op, dan moet
men steeds eieren of larfjes bereiken. Zijn de laatsten eenmaal naar binnen
gekropen, dan is mogelijk een deel er van niet goed bereikbaar meer en
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vertoont de plant eenmaal draaiingsverschijnselen, dan zitten ze des te
beter beschut, naarmate de galvorming, het draaien, verder is voort
geschreden .
Ik heb den indruk gekregen, dat de tusschenpoozen der bespuitingen
geregeld moeten worden in verband met het weder. Hoe warmer en
vochtiger dat laatste is, des te actiever de larfjes zijn en des te sneller
de planten groeien, des te spoediger dus ook de galvorming plaats vindt.
Van ervaren bouwers heb ik eveneens vernomen, dat bij warm, vochtig
weer met kortere tusschenpoozen gespoten dient te worden dan anders,
iets wat mij zeer logisch toeschijnt en met de thans bekende feiten overeen
stemt.
' Als we later meer ervaring hebben, kunnen we in overeenstemming
daarmede handelen en kunnen de tusschenpoozen mogelijk zonder gevaar
worden vergroot. Thans schijnt het me voorloopig beter ons te houden
aan korte tusschenpoozen gedurende den critieken tijd van de hoofdvlucht,
wat te meer aanbeveling verdient, aangezien het vooruitzicht toch gunstig
is, namelijk, dat, mits te juister tijd wordt gespoten, met enkele keeren
spuiten gedurende het seizoen kan worden volstaan.
Een aantal der beproefde middelen viel wegens te veel schade aan
de planten af. Dit is bij het groot aantal keeren der bespuiting geen wonder.
Nu het spuiten of stuiven weldra tot enkele keeren zal kunnen worden
beperkt, zullen sommige dezer middelen toch nog bruikbaar zijn, terwijl
verder ook het toepassen daarvan in zwakkere concentraties niet uit
gesloten schijnt.
De aantasting in de proeven werd bij de sluitkool twee keer opgenomen,
voor en na de eerste vlucht, terwijl door herhaalde controle ons bleek,
dat vóór 12 Juli aantasting op het proefveld, trouwens ook daarbuiten,
slechts in onbelangrijke mate voorkwam, zoodat telling voordien onnoodig was.
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Enkel de middelen, die bevredigende of bemoedigende uitkomsten
gegeven hebben, worden hier kortheidshalve vermeld.
1. Sluitkool (taaie roode)

(St. Paneras)
Percentage
«ieê-draaiende planten

Middel

Contrôlestrook

Contrôlestrook
Mesnils Ammoniak-nicotinezeep .
(1 dl nicotine, 7,5 dl oliezuur en
5 dln ammonia op 1 1. water).

—

Contrôlestrook
2 % Pyridine, 1 y2 % zeep . . .

—

Contrôlestrook
Dermix (% %)

—

Contrôlestrook
Pyremix (% %)

—

Contrôlestrook
Contanol (2 %)

—

Contrôlestrook
Derris-naftalinepoeder (1 op 1) .

—

Opname
12 Juli

Opname
22 Juli

vi %
96 %

23 %
74%

84%
95%
88 %
95%
88%
95 %
89%
98%
89 %
98%

68 %

95%

61 %
78%
63%
73%
64%

90%!)

65%

91 %

2. Bloemkool (LECESF). 12 keer bespoten of bestoven, t. w.: 14, 17,
21, 24, 28 Juni en 2, 5, 15, 22, 26, 29 Juli en 2 Augustus. (Lutjebroek) 2)

Middel

Contrôlestrook

Derris-naftalinepoeder ....
Contrôlestrook
2 % Pyridine, 1 y2% zeep . .
Contrôlestrook
Mesnil Ammoniak-niootinezeep.
Contrôlestrook
Dermix ( % %) spuitmiddol . .
Contrôlestrook
Pyremix (% %)
Contrôlestrook
(55 %)
Rotenon-pine-oilzeep (1 %) . .
Contrôlestrook

Percentage
meedraaiende planten
Laatste schadebepaling
26 Augustus
81 % stand vrij goed, onregel
matig
47 % stand slecht
95 % „
prachtig
( 6 % achterblijvers)
samen met Derrismiddel (47 %)
96% standminderdanPyridine
(16 % achterblijvers)
82 % stand onregelmatig
89 % „ matig
55 %
„
slecht
82%
„
vrij goed
gemeenschappelijk met Dermix
81 % stand matig
59 %
„
onregelmatig

1)
De hiervoren bij de sluitkoolproeven vermelde middelen gaven geen be
schadiging. Alleen bij Contanol was de stand der roode kool vreemd. De kleur was
afwijkend en de kropvorming was vertraagd. Mogelijk echter, dat dit bezwaar bij
minder vaak spuiten vervalt. Voorzichtigheid is hierbij inmiddels bevolen. Bij bloemkool
(LEOBRÏ) was dit middel onbruikbaar, veroorzaakte sterke remming en de stand
der planten was slecht. De contrôlestrook met 23 % mei-draaiers in de sluitkoolproeï
grensde aan eene zijde ook aan het Pyridinemiddel.
2)
Wegens het eindigen der eerstp vlucht, werd tusschen 5 en 15 Juli niet
gespoten; zooala gebleken is ten rechte !
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Het sluitkoolproefveld werd zwaar door knolvoet geteisterd, zoodat
geen oogstcijfers verzameld konden worden. (Mogelijk dat dit in de hand
wordt gewerkt door het vasttrappen van den grond bij het veelvuldig
bespuiten !) Voor de bloemkool konden deze wel verzameld worden. Na
de bespuitingen traden koolrupsen (Kooluil) schadelijk in de bloemkool
op. Ook waren er nogal wat uitvallers door koolvlieg. Opvallend was, dat
zoo lang de bespuiting met Pyridine duurde, de planten vrij van rupsen
en luis bleven, terwijl het aantal uitvallers door koolvlieg miniem, was,
hetgeen ook min of meer voor verschillende andere middelen gold.
De stand der planten in de bloemkoolproef werd beoordeeld door de
heeren P. JONG en DUINHOOG, die de uitkomsten met Pyridine bovenaan
stelden, over welk middel hun oordeel zeer gunstig was. Dit was ook de
meening van den verhuurder van het proefveld en tevens verzorger der
planten, de heer C. BROERSE te Lutjebroek.
De heer BBOERSE oogstte de kool, die met de beste middelen behandeld
was en liet daarbij rupsenvreterij, die na de bespuitingen in de bloem kooltjes optrad, buiten beschouwing.
Deze oogstcijfers volgen hieronder.

Kwaliteit :

I

II

Pyremix
Contrôle
Dermix
Contrôle
Mesnilmiddel
Pyridinezeep
Contrôle
Derrisnaftaline stuifmiddel*) . .

21
3
22
4
28 (41 %)
40 (57 %)
2
10 (20)

18
10
15
11
25 (36 %)
20 (28 %)
7
8 (16)

III

14
totaal
„
8
20
„
12
„
15(22%) „
10(14«%) „
8
9 (18)

53
21 (42)
57
27 (54)
68
70
17 (34)
27 (54)

Daar de contrôlerijen wegens gebrek aan ruimte 50 planten bedroegen,
tegen de proeven 100, dient het aantal daarvan geoogste planten verdubbeld
te worden, ten einde benaderend het effect te kunnen beoordeelen (cijfers
tusschen haakjes, laatste kolom). Van de twee beste middelen is het
percentage der verschillende kwaliteiten bepaald door den heer BROERSE,
waaruit men ziet, dat Pyridine buiten twijfel aan de spits staat. Wanneer
men weet, dat 12 keer gespoten is, zonder schade aan de planten, terwijl
bij bloemkool 5 keer spuiten met zeepspiritus al schadelijk is en dat later
— na het spuiten — gevolgde rupsenvreterij de uitkomsten nog vertroebelt,
dan maakt de Pyridinezeep een uitstekend figuur. SPITHOST verkreeg
met zeepspiritus een hooger percentage 1ste kwaliteit, maar zijne planten
bestonden uit Kortbeen en Lecerf gemengd en Kortbeen rot lang zoo snel
niet als Lecerf.
Daarbij verdragen Lecerf-planten geen 5 keer spuiten met zeepspiritus,
terwijl ze wel zonder schade 12 maal bespuiting met Pyridinezeep ver
dragen.
x)

Eveneens rij van 50 planten.
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Opvallend is, dat het dezelfde middelen zijn, die zoowel bij sluitkool
als bij bloemkool de beste uitkomsten hebben gegeven. Deze middelen
zijn (behalve Contanol en Mesnil, die mij nog niet bekend waren) alle
door mij bij beproeving op het laboratorium in 1936 beter bevonden in
hunne uitwerking op de draaihartlarven dan andere middelen, als tabaks zand, nicotine, tabaksaftreksels en zeepspiritus.
Verscheidene op de draaihartlarven werkzaam bevonden middelen als
sublimaat, pine-oil-zeepen, petroleumzeep, gaven in de gebruikte con
centraties teveel beschadiging, maar het is nog zeer goed mogelijk, dat
ze in geringere concentraties en bij minder vake bespuiting toch bruikbaar
zullen blijken.
Belangrijk is ook, dat verschillende middelen thans ook duidelijk bij
sluitkool resultaten hebben gegeven, hetgeen, voor zoover ik weet, te voren
nog nimmer het geval is geweest.
Het was weliswaar geen erg draaihartigheidsjaar, maar de verschillen
tusschen de verschillende proeven bij sluitkool en de controle vooral bij
Pyridinezeep en derrisnaftalinepoeder zijn belangrijk. Dat zal wel niet
alleen aan de middelen liggen, maar ook aan de gevolgde methode van
tweemaal spuiten en stuiven per week !
Het gevolgde systeem beoogt de eieren en jon,ge larven te treffen, voordat
zich de draaier, de gal, heeft gevormd, waarin de larven dan beschermd zitten
en, zooals mijn vele proeven in 1936 en trouwens ook de controleproeven
daarop van 1937 hebben aangetoond, niet of onvoldoende bereikbaar zijn.
Vooral voor sluitkool kan deze nieuwe methode belangrijk zijn, want het
is bekend, dat bespuiting bij sluitkool in zoodanige mate teleurstelling
heeft opgeleverd, dat men bij deze in het geheel geen bespuiting meer
toepast ! Dat is stellig een kwestie van bereikbaarheid der stadia !
Bij bloemkool zijn de larven, ik bedoel vooral de jonge, beter bereik
baar en daarbij zijn dan ook met spuiten (zelfs 1 x per week) vroeger betere
resultaten bereikt. Daarbij hebben zich twee onaangename omstandigheden
voorgedaan. De uitkomsten zijn namelijk uitermate wisselvallig geweest
en bij een der middelen, dat soms hielp, trad na een keer of vijf
bespuiten remming van den groei, zelfs stilstand in den groei en beschadi
ging op.
In Pyridine nu heb ik een middel aangewezen, dat ook bij zeer vaak
spuiten geen schade gaf.
Het is wel interessant, dat bij het begin van het onderzoek in 1936
de meening van hen, die eenigszins met het vraagstuk bekend waren,
was: „Voor de sluitkool moet het middel, voor de bloemkool de methode
gevonden worden."
Schrijver dezes gelooft, na twee jaren van onderzoek en experiment
(eigenlijk 2x7 maanden), dat de oplossing van het vraagstuk niet zoozeer
in de middelen dan wel in de methoden zal blijken te zitten. Middelen zullen
we m. i. spoedig in overvloed bezitten en daarbij zullen van de vroeger
aanbevolen middelen er ook zeker nog zijn, die eveneens bruikbaar zullen
blijken, wanneer de methodiek der bestrijding op grond van een reeds
veel betere kennis van de biologie, de levenswijze van de draaihartmug
en zijn ontwikkelingstoestanden, verder zal zijn uitgewerkt. En over die
methodiek, zooals schrijver die thans heeft uitgewerkt, handelt nu het
volgende hoofdstuk.
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III.

NIEUWE GRONDSLAGEN VOOR EEN RATIONEELER
DRAAIHARTIGHEIDSBESTRIJDING

A. De muggenvlucht in 1937 en van de factoren, die den tijd van verschijning
der muggen bepalen
Door SPITHOST zijn in 1928 zeer lovenswaardige proeven genomen om
het verband tusschen verschillende weegfactoren en de aanvallen van draaihartigheid vast te stellen.
Die factoren waren: windsnelheid, windrichting, bodemtemperatuur,
luchttemperatuur, betrekkelijke vochtigheid en regenval.
Hij kon een zoodanig verband niet vaststellen.
De Fransche onderzoeker OLOMBEL meent, dat er een verband bestaat
tusschen onweersregens (dus warme regens), en het optreden der plaag.
Sommige koolbouwers meenen, dat de aanvallen volgen op Oostenwind,
anderen echter meenen, dat ze gepaard gaan met warm, vochtig weder.
Verleden jaar (1936) viel het verschijnen der hoofdvlucht inderdaad samen
met regenval en hooge temperatuur.
Nu we omtrent de verschijnselen beter zijn ingelicht, is het duidelijk, dat
men met in-tijd-verschillende verschijnselen te doen heeft, die ieder voor
zich, al of niet met een bepaalde weersgesteldheid kunnen samenvallen.
We kunnen dan onderscheiden, het verschijnen der eerste muggen, het
verschijnen der massa muggen en ten derde het zichtbaar worden der draaihartigheidsverschij nselen.
Door het onderzoek van 1936 is gebleken, dat de laatste pas een poos
na de eerstgenoemde verschijnselen komen en die tusschenpoos kan wel 10,
en meer dagen bedragen, daar ook de weersgesteldheid in dien tijd een rol
speelt.
Daaruit volgt, dat men vroeger verband constateerde tusschen de pas veel
later optredende gevolgen van de muggeninfectie, de draaihartigheidsverschijnselen, en het weder, terwijl men bedoelde een verband te leggen tusschen
het uitkomen der muggen en het weder ten tijde daarvan,
Aangezien die twee verschijnselen, muggen en aantasting, soms eenige
weken tijdelijk gescheiden zijn, kan het geen verwondering baren, dat de
meeningen i.z. verband tusschen weder en de draaihartigheidsverschijnselen
zoo sterk uiteenloopen. Daar ze zoo sterk gescheiden zijn, kan er onmogelijk
een verband tusschen bestaan.
Geen der vorige onderzoekers van het vraagstuk beschikte nog over een
methode om de vluchten te bepalen. Zij wisten dus niet wanneer de eerste
muggen verschenen, noch wanneer de massa der muggen vloog en zoodoende
was het uitgesloten, dat zij ooit eenig verband tusschen het weder en het
eerste verschijnen der muggen zouden hebben kunnen vinden.
Aan al die oude gissingen en meeningen kan dus weinig waarde worden
gehecht.
Pas nadat verleden jaar een methode ter bepaling der muggenvlucht
gevonden was, werd het mogelijk in al deze verschijnselen een juister in
zicht te verkrijgen.
1.

De temperatuur factor, enz.

Na gedurende twee achtereenvolgende jaren de muggenvlucht, in
verband met de weersomstandigheden, voor en bij het begin en maximum
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der vluchten is nagegaan, kunnen we inderdaad aan het vergelijken gaan,
daar we te doen hebbsn met verschijnselen die werkelijk synchroon T) zijn,
terwijl men vroeger niet-synchrone verschijnselen vergeleek.
In 1936 viel het verschijnen van de eerste mug in onze vangbakken samen
met een temperatuur van 16° C. Er was kort tevoren voldoende regen
gevallen om den bovengrond, waarin de poppen zitten, te bevochtigen.
De daaropvolgende dagen, 17, 18 en 19 Juni was de maximumtempe
ratuur hoog, boven de 27° C. en toch bleef de vlucht nog gering. Pas 20 Juni
nam bij nog steeds hooge temperatuur de vlucht sterk toe, wat tevens
werd voorafgegaan door vrij zwaren regenval op 13 Juni, zoodat het dus
scheen alsof er verband bestond tusschen hooge temperatuur, voldoende
regenval en het verschijnen der massa muggen.
Maar in 1937 was de gang van zaken zoodanig, dat een direct verband
tusschen het verschijnen van de massa der muggen en het momenteele
weder moest worden opgegeven en het tegendeel moest worden aanvaard.
De temperatuur in de laatste week van Mei en ook van 6 tot 13 Juni
in 1937 was veel hooger, dan die in 1936 in dezelfde periode.
Men zou dus verwacht hebben, mede in verband met voldoenden regen
val, om den grond vochtig te houden, dat de muggenvlucht in 1937 vroeger
zou hebben moeten komen. Weliswaar werd de eerste mug in de vangbakken
drie dagen eerder gevangen dan in 1936 en vloog er wat eerder een gering
aantal muggen, maar daarentegen viel de hoofdvlucht, zooals de grafiek
aanwijst, een volle week later in 1937 dan in 1936! Daardoor blijkt, dat zelfs
eenige weken van warm, weer vlak voor den gebruikelijke tijd van verschijning
der eerste muggen, de massa niet tevoorschijn kan roepen!
Langdurige inwerking van hoogere temperatuur is noodig om de muggen
te doen verschijnen.
Heel mooi sluiten hier op aan, en kloppen hiermede, proeven, die in het
begin van 1937 zijn genomen, en welke aantoonen, dat een langdurige in
werking van een hoogere temperatuur noodig is, om de muggen tevoorschijn
te roepen.
De proeven, waaruit dit bleek, hadden nog een andere strekking, namelijk
om te weten te komen, op welke diepte de Draaihartlarven in het najaar
in den grond kruipen ter verpopping. Het was noodig dit te weten, met het
oog op de grondbewerkingsproeven en eventueele desinfectieproeven op
de plantbanen.
In Februari 1937 namen schrijver dezes en de heer VAN HERWIJNEN,
mijn rechterhand bij het onderzoekingswerk te St. Paneras, drie reeksen
grondmonsters van het zwaar geinfecteerde proefveld aldaar, ieder van
9 blikken van verschillende diepte en deze 27 blikken werden 22 Februari
in de verwarmde druivenkas geplaatst van den heer JB. DUIF te St. Paneras,
wien ik hier voor de verleende medewerking wel dank zeg.
De temperatuur in deze druivenkas was natuurlijk veel hooger dan buiten
en varieerde van 12 tot 26° C., meestal was die gedurende de proef boven
15° C.
Toch duurde het van 22 Februari tot 27 April (dus 66 dagen!) voor de
eerste mug in de vangbuizen op die blikjes verscheen en de laatste mug
verscheen pas 23 Mei (na 3 maanden dus). Er was dus een verschil in verv)

= gelijktijdig.
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schijning van de eerste, en de laatste mug daaruit, van bijna 4 weken, terwijl
bovendien de gang van zaken juist zoo was als buiten, t.w. eerst een voorvlucht, die zwak is, een sterke middenvlucht en dan weer een zwakke
navlucht en de maximumvlucht duurde in deze blikjes, juist als buiten,
ongeveer tien dagen !
Ook te Heemstede nam ik een dergelijke proef, in een orchideëenkas
van den heer MOOBEK, dien ik eveneens hier voor zijn welwillendheid dank.
Daaruit kwam in de periode van 12 Februari tot 1 April geen CONTAEINIA
te voorschijn. De blikjes werden toen weer bij buiten-temperatuur bewaard
en pas 6 Juli kwam 't eerste mannetje van CONTARINIA uit. Deze blikjes
hebben dus blijkbaar te kort (immers slechts 47 dagen) in de warmte gestaan.
2.

Andere factoren

a. Wat is de oorzaak van het ongelijk uitkomen der muggen van de voorjaarsvlucht ?
De vraag is nu, en die is, zooals we later zullen zien, met het oog op het
bestrijdingssysteem belangrijk, hoe komt het toch, dat de muggen niet alle
tegelijk, maar met een maximum-tusschenruimte van een maand of langer uit
komen'1. We beperken ons hierbij tot de voorjaarsvlucht. Die is voor het
probleem van het meeste belang.
Men zou dit niet tegelijk, over zoo'n vrij lange periode uitkomen der mug
gen kunnen toeschrijven aan de verschillende diepte, waarop de poppen
in den grond voorkomen. Ook zullen sommigen denken aan de verschillen
in locale temperatuur als het in de zon of in de schaduw liggen van den bodem.
Maar dat kan buiten beschouwing blijven, want ook onder zeer gelijkmatige
omstandigheden treedt het verschijnsel op, zooals blijken zal!
Of de diepten der verpopping eenig verschil maken nu is gemakkelijk
te controleeren.
Immers zouden dan de meest oppervlakkig, de het ondiepst gelegen cocons
het eerste moeten uitkomenl
Deze worden het meest door zonnewarmte en luchttemperatuur beinvloed.
Maar dit zou den ook moeten blijken, door een overeenstemming tusschen
de percentages muggen, die uit grondlagen van verschillende diepte werden
verkregen, en den gang van zaken bij de muggenvlucht.
Zoowel inzake den toestand in den zomer als in den winter hebben we
dienaangaande onderzoek verricht en het is nu zeer belangwekkend de
cijfers, die de diepteligging der cocons in den grond weergeven, te verge
lijken met de percentages muggen, die gedurende het eerste, het middelste
en het laatste gedeelte van de voorjaars-muggen vlucht uit den grond komen.
Diepteligging der cocons in den grond:
Zomertoestand
tot 3 cm . . 51 %
3 „
5 cm . . 39 %
5 „ 10 cm . . 10 %

W intertoestand
tot 3 cm . . 63 %
3 „
5 cm . . 31 %
5 „ 10 cm . .
6%

Men ziet hieruit, dat er tusschen de aanwezigheid van zomer en winter cocons, wat de bovenste grondlaag van 5 cm aangaat, geen noemenswaardig
verschil is.
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We zouden nu, indien het verschil in tijd van uitkomen der cocons in
het voorjaar in verband stond met de diepteligging in den grond onder nor
male condities, ook mogen verwachten, dat de vlucht zou beginnen met een
steile top\ Immers, daar, volgens onze waarnemingen, de cocons meest in de
bovenste lagen liggen en daarin de temperatuur als regel hooger wordt dan
in de dieper gelegene, zouden eerst de massa der muggen moeten uit
komen en vervolgens als rest de dieper gelegene.
Reeds de vluchtcurven van 1936 en 1937 weerspreken dit, en ten over
vloede laat ik hieronder nog de gemiddelde percentages muggen per vangdag
volgen, verkregen uit de vangbakken in 1936 en 1937.
1936. Verloop der vangst

1937. Verloop der vangst

9 vangbakken (met gaas)
Eerste 10 dagen (voorvlucht) 3 %
Volgende 7 dagen (maximum
vlucht)
69 %
Laatste
3 dagen (navlucht) 28 %

48 vangbakken (geheel hout)
Eerste
] 9 dagen (voorvlucht) 14 %
Volgende 10 dagen (maximum
vlucht)
74 %
Laatste
6 dagen ( n a v l u c h t ) 1 2 %

De gaasbakken geven het beste benaderend den toestand in het veld weer.
In de houten bakken zijn de omstandigheden, (het „klimaat" onder de bak
ken) veel gelijkmatiger. De grond daaronder wordt niet door de zon beschenen,
ook niet beregend en droogt ook niet of minder uit, terwijl de afkoeling 's nachts
van den grond onder de bakken geringer is. Toch vinden we ook daaronder
dezelfde verdeeling in voor, maximum en navlucht !
Bij de blikjes, die in Februari 1937 in de warme druivenkas werden ge
plaatst en waarbij de omstandigheden voor alle cocons nog meer gelijk waren,
verliep de vlucht eveneens op dergelijke wijze, hetgeen hieronder moge
blijken.
27 blikjes met geinfecteerden grond
Eerste
4 dagen
18 % gem. p. vangdag.
Volgende 10
„
maximum ... 56 % „
„
„
Laatste 13
„
26 % „ „
„
Deze gegevens nu zijn geheel en regelrecht in strijd met een mogelijke
opvatting, dat het zoover (meer dan een maand soms) uiteenliggen der da
tums van uitkomen van de muggen der eerste vlucht iets te maken kan
hebben met de diepte waarop de poppen (in de cocons) in den bodem zitten.
Wij kunnen dit m.i. dus veilig uitschakelen.
We hebben nu eenige biologische conclusies kunnen trekken, die voor de
bestrijding van groot belang zijn.
1°. Er is geen verband zichtbaar tusschen de momenteele temperatuur buiten
en den tijd van het uitkomen van de massa der muggen gedurende de
eerste vlucht. (Ervaring 1937).
2°. Een langdurige inwerking van hoogere temperatuur is (in het voorjaar)
noodig om de muggen te voorschijn te roepen. (2 à 3 maanden), hetgeen
punt 1 bevestigt. (Proef druivekas.) Dit is zoo te verklaren, dat een
bepaalde temperatuur noodig is om in de overwinterde larve de ont
wikkeling tot pop in gang te brengen en te houden. Daalt de temperatuur
daaronder, dan staat de ontwikkeling tijdelijk stil, om weer voortgezet
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te worden, zoodra de temperatuur weer stijgt. Dit gebeurt in ons wispel
turig klimaat in het voorjaar natuurlijk herhaaldelijk. Een zekere som,
een zekere dosis warmte is dus noodig om de ontwikkeling tot een einde
te brengen, en die kan blijkbaar over een lange tijdsperiode verdeeld
zijn !).
3°. Voor het onregelmatig uitkomen der poppen in het voorjaar, zoodanig
dat er meer dan een maand kan liggen tusschen het uitkomen der eerste
en de laatste mug van de eerste vlucht, geeft de verschillende diepte
waarop de larven verpoppen geen verklaring. De verklaring moet dus
voorloopig worden gezocht in erfelijke eigenschappen van de Draaihartlarven zelve en aangezien er geen aanleiding is, om daarin een plotselinge
verandering te verwachten, mag ook verwacht worden, dat dit verschijn
sel zich bij iedere voor jaar svlucht op dezelfde wijze zal voordoen.
4°. De muggen komen ook bij betrekkelijk lage temperatuur (10—12° C.)
uit de poppen. Ook hieruit blijkt geen invloed van de momenteele tempe
ratuur.
b.

Het weer in Maart—Mei bepaalt blijkbaar de verschijningstijd der muggen

Het in de vorige Mededeeling behandelde verschijnsel van het vroeger
verschijnen van draaiers in verwarmde kassen of bakken wordt nu verklaard
door mijn proef in de drvivenkas bij JB. DUIF. Een lang voortgezette verwar
ming roept de muggen uit den grond. Worden warme-kasplanten buiten uit
gezet, dan wordt buiten in het veld draaihartigheid verwekt lang voor den
normalen tijd, een omstandigheid waar men goed doet rekening mede te
houden. Met de weersomstandigheden in 't veld heeft die natuurlijk niets te
maken, Men kan in zoo'n geval ook niet spreken van dè „eerste generatie."
Het bovenstaande is van verre strekking voor de bestrijding der plaag.
Immers, zouden locale oogenblikkelijke weersomstandigheden, b.v. locale
onweersbuien, op de plaag invloed hebben, dan zou dit groote plaatselijke
ongelijkheid geven in den tijd van optreden der plaagt Thans is mijn inziens
het weder gedurende de maanden Maart, April en Mei de factor, die het
optreden van Contarinia moet b3palen en dat zal dan moeten gelden voor
een groot oppervlak, waar het klimaat gelijk is, dus mogelijk voor geheel
Westelijk Nederland.
De lezer ziet thans van hoeveel gewicht deze biologische onderzoekingen
zijn voor een rationeele bestrijding. Het ging er om vast te stellen of het
optreden der plaag afhangt van momenteele plaatselijke weegfactoren,
zooals b.v. OLOMBEL aannam, of dat weersfactoren gedurende eenige maanden
het optreden in een bepaald gebied, met hetzelfde klimaat, beheerschen.
De schaal slaat zwaar naar de laatste meening over en de navolgende
waarnemingen zijn wederom eene versterking daarvan.
3.

Aanwijzingen voor een gelijk verloop der voorjaarsvlucht
in het Noordhollandsche koolgebied

Reeds in 1936 bleek, dat de gang van zaken in de sluitkool- en de
bloemkoolstreek, wat de aantasting aangaat, niet merkbaar verschilde.
1)

Ook sterke schommelingen in temperatuur hebben, blijkens de proeven van

COOK, een versnellende invloed op de ontwikkeling van insecten.
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De tijd vail verschijning te Heemstede was blijkens de gevonden draaiers
eveneens dezelfde.
In 1937 werd dan ook op dit verschijnsel scherper gelet. En de algemeene
indruk was weer dezelfde.
Nu moet men er in het begin der vlucht rekening mee houden, dat men
een geheel anderen indruk bij planten op de bedden, bakken of banen krijgt
dan in het veld. Deze kunnen den indruk maken van zwaar te zijn aangetast
en wanneer men dan later in het veld rondziet, valt de aantasting zeer
mede, is ze zelfs gering.
Het is begrijpelijk, dat de muggen op de plantbedden veel gunstiger
omstandigheden ontmoeten dan in het veld. Op de bedden staan de plantjes
dicht opeengehoopt. Daar ik hoe langer zoo meer den indruk gekregen
heb, dat de muggen inderdaad van luwte „houden", iets dat bij de bouwers
als vaststaande zaak geldt, zijn die plantbanen of -bedden een ideaal
beschutte plaats van oponthoud voor de uitkomende muggen. Ook be
hoeven ze niet naar planten te zoeken, zooals in het veld, waar de planten
ver uiteen staan én in de eerste groeiperiode vrijwel geen beschutting
bieden. Eén mug kan op de bedden dus veel meer planten infecteeren dan
in het veld, waar de planten ver uiteen staan.
Dat de banen enz. dus een veel algemeener en heviger aantasting vertoonen dan het veld, ten minste in het begin der vlucht, is voor de hand
liggend. Dit is dus geen maatstaf voor de sterkte der vlucht in het algemeen.
In het bijzonder viel mij dit op in 1936 te Grootebroek en Bovenkarspel.
Vooral op het terrein van den heer DE WIT, waar we verleden jaar proeven
namen, was dit zéér opvallend. De bedden, waar de planten voor de
proeven stonden, waren vrij zwaar aangetast. Toen deze planten op het
veld uitgeplant waren, was de aantasting daar slechts sporadisch. Op
het veld van den heer C. BBOERSE te Lutjebroek was de gang van zaken
in 1937 juist zoo.
Dit ligt natuurlijk ook voor een goed deel aan het feit, dat de bouwers
de duidelijk aangetaste planten uitschieten. Alleen de nog niet duidelijk
geïnfecteerde planten worden dan verder op het veld uitgeplant.
Verder viel het vorig jaar op, dat de massa der eieren blijkbaar in
korten tijd wordt afgezet.
In 1937 was het gelijke verloop nog opvallender, omdat er scherper
op gelet werd en speciale tellingen tot dit doel werden verricht.
Het gelijk verloop der vlucht kan uit de volgende gegevens blijken.
Onze proefvelden lagen op twee zeer uiteengelegen plaatsen, t. w. ten
eerste te St. Paneras en tea tweede te Lutjebroek, plaatsen, die i 30
kilometers uiteenliggen !
De gang van zaken te Lutjebroek, St. Paneras, enz.
De eerste mug verscheen 7 Juni in de vangbakken te St. Paneras.
De eerste draaiers buiten werden 14 Juni gevonden, zoowel te Lutjebroek
als te St. Paneras. 1)
') Door den heer W. DROST werden 7 Juni te Berkhout en door A. v. HEBWIJNEN
8 Juni te St. Paneras wat draaiers gevonden in, en afkomstig uit bakken, een uitzondering
die weinig voorkomt en van geen beteekenis is. Men zie ook QuANJER en SPITHOST.
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Te Lutjebroek werden tellingen verrieht van het aantal draaiers op
het proefveld op de volgende datums; het percentage aangetroffen draaiers
wordt hieronder vermeid.
Juni 17
1
1

24
Juli
4
ruim 6
3,4
4

5
5
4

12
13,5
9

22
37,6
30

in de contrôlerijen,
proef en contrôle. *)

Te St. Paneras werd het proefveld eveneens geregeld gecontroleerd.
Tot 12 Juli loonde het niet de aangetaste planten te tellen, daar die slechts
sporadisch voorkwamen.
De telling op 12 Juli toonde eene gemiddelde aantasting in de contrôle
rijen van 13,5 %, in de proefrijen van 8,5 %.
22 Juli echter was de aantasting aanmerkelijk toegenomen en bedroeg,
in de controlerijen 37,6 %, in de proefrijen 27,2 %.
De overeenkomst bij zoover uiteen gelegen plaatsen is zeer treffend.
Andere tellingen toonden aan, dat de stijging nà 12 en vóór 19 Juli
gekomen is. Daar op 19 Juli de tweede vlucht nog miniem was en in geen
geval de uitwerking daarvan al zichtbaar kon zijn, is de stijging afkomstig
geweest van de eerste vlucht, die 12 Juli eindigde en die einde Juni en begin
Juli op zijn sterkst was. Het koele weer van 4 tot 10 Juli heeft mogelijk de
vorming der draaiers nog verlaat.
De gang van zaken is dus op twee 30 km van elkaar gelegen plaatsen in
Noordholland voor wat de bestrijding aangaat pradisch geheel gelijk geweest.
De gang van zaken te Broek op Langendijk en Obdam is eveneens zoo
geweest.
De aantasting door draaihartigheid op het proefveld bij den heer HENSELMANS te Obdam, was 3 Juli 19 % en bij DE GRAAIT te Broek op Langen
dijk 3 Juli 15 %, (maar 22 Juli 45 %.
Ook onze algemeene indruk bij de vele waarnemingen in de Streek en
den Langendijk kloppen hiermede volkomen.
Er was hier en daar wel eens wat sterker aantasting, zooals bij den
heer HENSELMANS, maar de algemeene indruk is, dat de draaihartigheidsverschijnselen van de eerste vlucht vooral tusschen 12 Juli en 22 Juli
goed zichtbaar werden en vóór den eerstgenoemden datum in het veld gering
waren.
VAN HERWIJNEN vond in den Anna Paulownapolder op 7 Juli veel
planten met eieren en jonge larvan. Ook hiervan moeten de draaiingsverschijnselen pas nà 12 Juli zichtbaar geworden zijn. Hetzelfde geldt voor
zijn waarnemingen bij Noord-Scharwoude, Schagen en in den Heer Hugowaard.
Door draaierstellingen, tijdens proeven met insecticiden op aanraden
van den heer P. EIGEMAN, door den heer A. P. BROUWER te Puttershoek
genomen, blijkt overtuigend, dat ook in den Hoekschen Waard, dus op 95 km
afstands van St. Paneras en nog een 30 km verder van Lutjebroek, de
sterke toename van het draaiersaantal, tusschen 12 en 22 Juli heeft
plaatsgehad, zoodat het zeker is, dat ook daar het maximum der voorjaarsvlucht op denzelfden tijd is geweest als in de koolstreek in Noordholland. (Zie
*)
Het geringe verschil op 22 Juli tusschen proef en contrôle is te wijten aan
niet-effectieve middelen.
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grafiek). Verder is de tweede vlucht te IJselmuiden ongeveer op denzelfden
tijd geweest als in Noordholland, zoodat er waarschijnlijk gelijktijdigheid
(synchronisme) bestaat over een veel grooter deel van Nederland.
Eieren waren vooral in de laatste dagen van Juni en de eerste week van
Juli te vinden, wat ook alweer geheel met den gang van zaken klopt. (Datums
genoteerd 28 Juni, 1 Juli).
In mijn tuin te Heemstede vond ik 15 Juni de eerste draaier, op één
dag na gelijk met St. Paneras en te Lutjebroek (14 Juni). De meeste muggen
op mijn erf te Heemstede verschenen 2 en 4 Juli, in de na-periode van de
maximumvlucht te St. Paneras. Zelfs de muggen uit de cocons, die van
Juli 1936 hadden overgelegen, kwamen meest uit tusschen 29 Juni en
3 Juli 1937.
Alle waarnemingen wijzen er dus op, dat over een aanmerkelijk gebied,
waar de klimaatsomstandigheden vooral in de eerste 5 maanden van het jaar
geacht kunnen worden gelijk te zijn, de verschijningstijd van de draaihartmug
in denzelfden tijd valt en kan nu ook verwacht worden, dat daar steeds het
maximum der vlucht tezelfder tijd vallen zal, een omstandigheid, die van
het grootste belang is voor een doelmatige en economische bestrijding van de
draaihartigheid.
B.

Andere omstandigheden, belangrijk voor de bestrijding
Aanwijzingen uit de practijk

Ook uit de practijk heb ik meeningen opgevangen, die in dezelfde
richting wijzen, welke meeningen werden geuit bij de bijeenkomsten, die
met de belanghebbende koolbouwers in 1936 en 1937 werden gehouden
en waarmede vanzelfsprekend zal worden doorgegaan.
Hier dien ik mijn dank te betuigen aan Ir. RIETSEMA, Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn, die deze nuttige bijeenkomsten regelde en daarbij
op mijn verzoek als voorzitter fungeerde.
Deze practijkervaringen zijn hierachter vermeld.
Verklaring der wisselvalligheid, ondervonden met tot nu toe toegepaste
bestrijdingsmiddelen
Het is een zeer opvallend verschijnsel, dat de middelen, die tot nu
toe tegen de draaihartigheid zijn toegepast, nu eens wèl en dan weer niet
gunstige resultaten hebben gegeven.
Deze middelen zijn vooral nicotinepreparaten en zeepspiritus. Het komt
voor, dat de bouwers schijnbaar onder precies dezelfde omstandigheden
deze middelen hebben toegepast en in het eene geval wel, in het andere
in het geheel geen uitkomsten er mede bereikten. Dit geldt echter alleen
voor bloemkool, daar bespuiting in de sluitkool reeds lang opgegeven was,
omdat die steeds tot teleurstelling aanleiding heeft gegeven.
Nu is er voor zulke gevallen tweeërlei uitleg.
Of in geval van gunstige uitkomsten is dit slechts een schijnresultaat
geweest en zou men wellicht ook zonder toepassing van het middel geen
last gehad hebben, te meer omdat in de practijk slechts zelden controles
worden aangehouden, ôf de uitkomsten der behandeling staan in verband
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met het tijdstip van toepassing ! Goede uitkomsten zouden dan worden
verkregen bij toevallige toepassing op den jiiisten tijd en geen resultaten
bij behandeling der planten buiten dien tijd.
Nu we zooveel meer inzicht in het vraagstuk hebben gekregen, twijfel
ik er niet aan, of dit laatste is het geval. Spuit men ten tijde van de maximumvlucht, dan krijgt men wel resultaten, spuit of stuift men daarbuiten,
dan ziet men geen effect.
Wat hiervoor sterk pleit, is, dat de wetenschappelijke proefnemers,
zooals QUANJER en SPITHOST, MES NIL en ook schrijver zelf, wel resultaten
kregen, indien we onze bespuiting over zeer langen tijd uitstrekten en
daardoor dus ook spoten gedurende den tijd, dat dit werkelijk effect heeft.
Zeer fraai blijkt dit uit mijne bespuitingsproeven van 1937 !
Daarentegen doen de practijkmenschen dit nooit, of ten minste zeer
zelden.
In de praktijk is een zoo vaak spuiten niet uitvoerbaar. Men spuit dus
meestal maar eenige keeren en dan is het soms raak en vaak mis. Dan
gaat men twijfelen aan het middel, terwijl het in de methode zit.
De vroeger zoo wisselende resultaten met door experimentators goed
gevonden middelen geeft dus eveneens steun aan de opvattingen en het
systeem, die door schrijver dezes in dit geschrift, door de onderzoekingen
der laatste twee jaren, zijn gevormd.
Het scherp gescheiden zijn der vluchten; het -plotseling zichtbaar worden
der gevolgen
QUANJER vermeldde reeds in 1907, dat de bouwers in 1905 drie
generaties, dus ook „aanvallen", hadden opgemerkt. SPITHOST heeft in 1928
zoo goed als zeker het begin der eerste generatie en het maximum voor
twee gescheiden vluchten gehouden, iets wat zeer vergeeflijk is, wanneer
men, zooals hij indertijd, niet over een methode beschikte om de vluchten
vast te stellen. Maar hij onderscheidt wel juist de tweede generatie, die
zich door een aanval van draaihartigheid op 23 Juli demonstreerde.
QUANJER deelde in zijn meer aangehaalde mededeeling over de draai
hartigheid in 1907 het volgende mede, waaruit niet alleen het scherp
gescheiden zijn, maar ook het plotselinge der aanvallen blijkt: „Te Koedijk
bijvoorbeeld, nam in 1905 het aantal draaihartige planten tot de laatste
dagen van de maand Juni sterk toe, om daarna ongeveer stationair te
blijven tot 20 Juli, toen opnieuw ongeveer een week lang 1) allerwege nieuwe
spruiten werden aangetast. Wederom bleef drie à vier weken lang het
aantal draaiharten constant. Omstreeks 20 Augustus werden er vele
nieuwe gevonden, en dit periodiek optreden duurde tot December, zoolang
als er nog jonge spruiten aan de kool waren te vinden". 2)
De eveneens reeds in mijn vorige publicatie aangehaalde Engelsche
onderzoeker T. H. TAYLOR zegt, dat het normale aantal generaties (broods)
per seizoen drie schijnt te zijn. In den heeten zomer van 1911 nam hij
vier generaties waar, in Juni, Juli, Augustus en September, die ieder
minder dan 6 weken in beslag namen. Hieruit blijkt ook al, dat de
*)
2)

Cursiveering van mij.
Zie ook QUANJER, pag. 29, onder!
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vluchten voldoende van elkaar gescheiden waren, ten minste de eerste
twee, waar het voor ons op aan komt.
De Fransche onderzoeker OLOMBEL vermeldt, dat hij in de buurt van
Parijs (St. Omer) tot 10 Juni slechts een enkelen draaier kon vinden,
verder dat ze zeldzaam hieven tot 16 Juni en dat het aantal draaiers toen,
tusschen laatstgenoemden datum en 21 Juni, met groote snelheid, toenam.
Ook hij zegt: „Ces dégâts commencent d'une façon soudaine" (de aantasting treedt -plotseling op!). Dus ook daar een topvlucht. Ook hij komt
verder tot de conclusie, dat de planten pas na 10 en meer dagen duidelijk
draaien, waarmede mijn waarnemingen te Heemstede geheel en al kloppen.
Zelfstandig onderzoek was hier te lande zeer noodig, daar een ander
onderzoeker andere tijden tusschen infectie en draaien opgeeft, namelijk
TAYLOR, die 3 à 4 dagen na het zich gaan voeden der larven opgeeft, wat
6—8 dagen na infectie zou zijn.
Verder zegt OLOMBEL dat op nog twee andere tijdstippen de muggen
in het veld talrijk te vinden waren, en wel 6—-8 Juli en 9—11 Augustus,
en dat telkens een 12-tal dagen na die datums algemeen nieuwe aantasting
optrad.
Bij broeierig weer valt de plotselinge aantasting op
Deze meening vernam ik van de bloemkoolplanters. Maar anderen
meenen, dat enkel warm weer, nog anderen, dat droge oostenwind met
de aantasting samengaat. Ik vermoed dan ook, dat de nadruk meer moet
worden gelegd op het plotselinge.
De aantasting hangt soms .op een paar dagen
Deze meening van de practijk blijkt nu van veel beteekenis in verband
met hetgeen wij nu weten.
Uit al deze gegevens der literatuur enz. valt dus te halen, dat de vluchten
als regel scherp gescheiden zijn, zoowel hier als elders, dat bij iedere vlucht
de massa der muggen korten tijd vliegt en dat er zelfs in verschillende landen
groote overeenkomst is in den gang van zaken, met dien verstande echter,
dat ieder jaar bepaling van het maximum der vlucht ter doeltreffende bestrijding
noodig is.
Het een en ander versterkt wederom mijn vertrouwen, dat de practische
oplossing van het vraagstuk in zicht is, daar alle gegevens in dezelfde
richting wijzen.
Alvorens we uit al het voorafgaande onze conclusies trekken, moeten
we eerst nog een belangrijk verschijnsel behandelen, dat eveneens in sterke
mate bijdragen zal tot de practische oplossing van het draaihartigheidsvraagstuk.
Dat verschijnsel is:
C.

Het verrassend herstellingsvermogen der koolplanten (het terugdraaien)

Dit herstelvermogen, het bij de koolverbouwers welbekende „terug
draaien", kwam in de waarnemingsjaren 1936 en 1937 sterk tot uiting.
Hoewel in 1936 de som der aantastingen door de beide vluchten vrij
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hoog was, hebben zich zeer vele planten weder hersteld. Rot trad,
practisch beschouwd, niet op.
Het herstel werd door ons opgemerkt en genoteerd, zoowel bij onze
bespuitingsproeven als in de grondverbeteringsproeven van Ir. CLEVERINGA,
blijkbaar onafhankelijk van bewerking en bemesting.
Eenige frappante voorbeelden van dit herstel mogen hieronder volgen.
1936. Terrein C. HENSELMANS te Obdam. Veengrond. Sluitkool (gele Savoye).
Het herstel in percentages van de aangetaste planten bedroeg hier op
de diverse percentages tusschen 9 Juli en 23 September 1936:
77, 52, 71, 65, 64, 68, 68 en 65 %.
1937. Terrein verzorgd door A. VAN HEKWIJNEN te St. Paneras. Klei.Gele Savoye.
Het herstel der planten (terugdraaien) als boven berekend, bedroeg
resp. tusschen 19 Juli en 6 September:
86, 92, 92, 90, 89, en 88 %.
1936. Terrein D. WONDER te Oud-Karspel. Klei. Gele Savoye.

Het herstel der planten bedroeg tusschen 23 Juli en 28 September 1936
resp.:
50, 83, 64, 28, 62 en 82 %.
1937. Zelfde tuin beplant met Roode kool.
Het herstel bedroeg hier op diep gespitte veldjes tusschen 19 Juli en
12 November:
65, 35 en 66 %.
Op ondiep gespitte terreintjes:
op twee een vermeerdering van 25 % en 41 % der draaiers,
„ één
„ vermindering
„ 27 %
Bij de roode kool had 28 Augustus nog geen herstel, zelfs een aan
merkelijke vermeerdering van het aantal draaiers plaats gevonden, maar
bij den oogst bleek op 4 der 6 veldjes (waarvan drie diep en één ondiep
gespit) nog een aanmerkelijk terugdraaien te hebben plaats gevonden.
Mijn bsstuivings- en bespuitingsproeven geven bij bloemkool (LECERF)
eveneens een aanmerkelijk terugdraaien te zien, al is de kans op mindere
kwaliteit bij deze bloemkool, zooals bekend, dan nog groot.
Onze cijfers toonen dan een terugdraaien aan als volgt:
Terugdraaien tusschen 29 Juli en 12 Augustus bij de controleplanten,
die dus niet werden behandeld, resp.: 69, 52, 56, 96 en 37 %.
Dit terugdraaien van verschillende soorten kool, de eene soort minder,
de andere meer, is van veel beteekenis. Het vermindert sterk de risico,
die het verwaarloozen van het eerste deel der voorjaarsvlucht medebrengt.
Het hoogste gemiddelde percentage aantasting, dat de voorvlucht in dit
jaar (1937) opleverde, was 19 %. De aantasting op dit terrein was gering,
daar die niet hooger geworden is dan 25 % (OBDAM).
Wanneer we die nu vergelijken met de hooge percentages van herstel
van aangetaste planten, dan volgt daaruit, dat in jaren als 1936 en 1937
alleen al door het herstel der planten de risico van niet spuiten gedurende de
voorvlucht door het verschijnsel van terugdraaien, dus herstel, zeer gering,
ja onbeteekenend wordt. Daarom is het terugdraaien een stevige ondersteuning
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van het economisch bestrijdingssysteem, berustend op de in de vorige blad
zijden behandelde verschijnselen, dat we nu zullen gaan samenvatten.
IV.

DE PRACTISCHE GEVOLGTREKKINGEN, WAARTOE HET
HIERAAN VOORAFGAANDE VOERT

Deze kunnen wel het beste worden gemaakt aan de hand van onze
bespuitingsproeven in 1937.
Om te beginnen, dient er op gewezen te worden, dat de omstandigheden
ten opzichte van de sluitkool anders zijn, dan bij de bloemkool.
De sluitkool, bedoeld wordt hier de „taaie", wordt namelijk vroeger
onvatbaar dan de bloemkool.
Daardoor is gedurende de thans gebruikelijke plantperiode de zomer
bloemkool zoowel aan de eerste, als aan de tweede muggenvlucht bloot
gesteld, terwijl de taaie sluitkool tegen dat de tweede vlucht verschijnt,
als regel reeds onvatbaar is, al heeft gekropt.
In 1937 nu hebben we op de navolgende datums onze sluitkool (taaie
roode) bespoten en bestoven: 10, 14, 17, 21, 24 en 28 Juni en 1, 6, 9 en 12 Juli.
De eerste muggenvlucht was toen afgeloopen en toen de nieuwe, de tweede
vlucht begon, waren de planten al gekropt.
Nu is het maximum der eerste vlucht geweest tusschen 27 Juni en
6 Juli, daarna nam de vlucht sterk af. De gevaarlijke datums zijn dus
geweest, men raadplege de grafiek achterin, 28 Juni, 1 en 6 Juli, de
boven cursief gedrukte datums.
Daar we ook op die datums hebben gespoten en gestoven, hebben we
met de goede middelen, onder de beproefde, succes gehad. We hebben
de massa der eieren en jonge larven te juister tijd bestookt.
Behalve uit de grafiek van de muggenvlucht blijkt dat ook uit onze
waarnemingen inzake de aantasting. Immers zelfs op 12 Juli was de
aantasting op het proefveld te St. Paneras en ook in de verdere omgeving
van die plaats nog gering. Deze is pas tusschen 12 en 22 Juli sterk opgeloopen, zooals de tellingen op 22 Juli aantoonen. Men raadplege en
vergelijke de cijfers op pag. 17 tot 19 onder de „Veldproeven en bij „Aan
wijzingen tot een gelijk verloop der muggen vluchten" pag. 28 e.v.
Daaruit volgt, dat de behandelingen der sluitkoolplanten op 10, 14, 17, 21
en 24 Juni, benevens die op 9 en 12 Juli, onnoodig zijn geweest. Zeven
van de tien bespuitingen en bestuivingen zijn dus overbodig geweest en
we hadden dus met 2 of 3 maal behandelen kunnen volstaanl
Op ons bloemkoolproefveld in De Streek te Lutjebroek was de gang
van zaken precies zoo, met dit verschil, dat we er daar rekening mede
hadden te houden, dat de bloemkool aldaar ook nog vatbaar was toen
de tweede vlucht, die zijn maximum had tusschen 22 Juli en 3 Augustus,
uit den grond kwam.Echter toonen onze cijfers van de tellingen op het
proefveld duidelijk aan, dat de vlucht in De Streek aanmerkelijk zwakker
was dan die in den Langendijk.
Tusschen 29 Juli en 5 Augustus was er in de controle haast geen toename
meer van het aantal draaiers.
*) Wij zullen dus in ieder geval onder oogen moeten zien, hoe de tweede vlucht
kan worden ontgaan.
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Te Lutjebroek werd 12 keeren gespoten, ook alweer om, los van alles,
zekerheid te verkrijgen inzake de beproefde middelen.
En wel op de volgende datums: 14, 17, 21, 24, 28 Juni, 2 , 5 , 15,
22, 26, 29 Juli en 2 Augustus. 1)
Daarom zou behandeling der planten op 2 Juli, 5 Juli, 22 en 26 Juli
voldoende zijn geweest, dus vier keer behandeling.
Wanneer we hier even mededeelen, dat SPITHOST 8 keer2) moest spuiten,
MESNIL 14 keer en op onze proefvelden 10 en 12 keeren gespoten moest
worden om resultaten te verkrijgen, dan ziet ieder wel, dat er inderdaad
groot perspectief in mijn methode zit. Het alternatief was te voren
of zeer vaak spuiten, ten einde de effectieve periode, die onbekend was,
niet te missen, wat practisch niet uitvoerbaar was, of, zooals de bouwers
deden, enkele keeren op goed geluk (in den blinde !) spuiten met zeer veel
kans op het missen van de juiste periode!
Thans komt daarvoor in de plaats: aanwijzing der gevaarlijke periode,
met minder keeren spuiten en groote kans, bijkans zekerheid, op goede
resultaten!
12 Augustus was het aantal draaiers in de contrôlerijen sterk gedaald,
vergeleken met 29 Juli en 5 Augustus, een verder bewijs voor de geringe
sterkte van de tweede vlucht in De Streek. In de proefrijen deed zich dat
herstel natuurlijk in sterkere mate voor.
Nu zal de nuchtere, zakelijke bouwer zeggen, ja, het is nu wel heel
mooi, dat men achteraf kan zien wanneer men had moeten spuiten, maar
dat moeten we vóóruit weten. Natuurlijk zou hij daar volkomen gelijk in
hebben en daarom zal in een volgend hoofdstuk worden aangetoond, dat
de methodiek om de vluchten te bepalen, ook de mogelijkheid opent om
verband te leggen tusschen de sterkte der muggenvlucht en de noodzakelijkheid
of onnoodigheid van bestrijding, dus een aanwijzing, een criterium te geven,
voor het gevaarlijk aantal muggen per oppervlakte-eenheid.
Eerst volgt hier echter een samenvatting.
V.

OVERZICHT DER GRONDSLAGEN VAN HET NIEUWE
BESTRIJDINGSSYSTEEM

In de vangbakken hebben we een betrouwbaar middel gevonden om
de muggenvlucht vast te stellen. Ik heb, naar ik vertrouw, in de voorafgaande
hoofdstukken vele, en ik mag zeggen sterke, aanwijzingen verzameld, die
er op wijzen, dat de muggenvlucht niet afhankelijk is van de weers
gesteldheid kort vóór of tijdens de muggenvlucht, doch dat het weder
van Maart t/m Mei den tijd van verschijnen van de massa der muggen
van de voorjaarsvlucht bepaalt3); verder zijn er sterke aanwijzingen, dat
*) Tusschen 5 en 15 Juli werd niet gespoten wegens het afloopen der 1ste vlucht.
2)
Dat SPITHOST in een geval met 5 keer spuiten kon volstaan was puur toeval.
Den bouwers lukt dat soms met veel minder keeren !
3)
Door gegevens, mij welwillend ter hand gesteld door Dr. M. PINKHOF,
privaat-docent in de mieroklimatologie te Amsterdam, blijkt, dat in 1936 van de 9
decaden der maanden Maart, April en Mei er 5 warmer zijn geweest dan in 1937.
Hierdoor zou het een week vroeger verschijnen der massa muggen in 1936 verklaarbaar
worden. Meteorologisch en biologisch zal dit nog nader in de volgende jaren worden
getoetst.
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de verdeeling der vlucht eveneens onafhankelijk is van de weersgesteldheid
en op eigenschappen van de muggen zelve berust, zoodat de verdeeling
in voor-, hoofd- en nav lucht van de voor jaarsvlucht als een regelmatig
terugkeerend verschijnsel kan worden beschouwd. Daar de poppen alleen
op langdurig werkende hoogere temperatuur reageeren, wordt dc ver
schijning der muggen daaruit bepaald door het weder, in de drie
maanden, voorafgaande aan de voor jaar svlucht, en kan deze verwacht worden
voor groote oppervlakten gelijk te zijn, zoodat de vlucht bijv. voor de geheele
koolstreek in Noordholland, op gelijke wijze verloopt, een meening, die sterk
wordt gesteund door de waarnemingen van 1936 en 1937. Ook de tijd
van verschijning van de massa der muggen van de voorjaarsvlucht kan
dus verwacht worden voor zulk een gebied gelijk te zijn. Verder bleken
de eerste en tweede vlucht, zelfs nog als regel de derde, voldoende scherp
gescheiden te zijn. Uit de ervaringen van de practijk e.a. komt naar voren,
dat de belangrijkste aantasting plotseling komt, dat de aantasting soms
,,op een paar dagen hangt" en dat het succes met bespuiting steeds zeer
wisselvallig was, weten we ook.
Al deze aanwijzingen en feiten wijzen op het binnen ons bereik komen
van een practisch en economisch uitvoerbare bestrijdingsmogelijkheid,
t. w. om door slechts enkele keeren behandeling der planten de schade
door de draaihartigheid tot een minimum terug te brengen, doordat de
gevaarlijke tijd door ons kan worden aangewezen!
Aan bestrijdingsmiddelen ontbreekt het ons niet. Verscheidene der
verleden jaar beproefde middelen zijn veelbelovend, terwijl, daar alles
er op wijst, dat het meer de methode dan speciale middelen zijn, die
uitkomst zullen brengen, ook van de oudere, maar vroeger in den blinde
gebruikte middelen nog voor ons doel bruikbaar zullen blijken.
Ook mijn streven om vooral de eieren en jonge larven te bereiken en
te schaden, schijnt succes te beloven, gezien de eerste positieve resultaten
bij sluitkool!
Bij bloemkool zullen de tusschenpoozen zeer waarschijnlijk nog kunnen
worden verlengd, wat beproefd zal worden.
En als sluitsteen van het bsstrij(1ingssysteem is dan onontbeerlijk: een
criterium ter bepaling van het tijdstip, waarop met de bestrijding der
planten kan worden begonnen, en het tijdstip wanneer men de behandeling
weer veilig kan staken.
VI.

HET BEPALEN VAN DEN JUISTEN TIJD VOOR BESTRIJDING
(HET CRITERIUM)

Hiertoe doet de methode ter bepaling der muggenvluchten ons de
middelen aan de hand.
Immers is vooral in 1937 gebleken (in 1936 waren wij daarop nog niet
ingesteld), dat er een overigens geheel logisch verband is tusschen het
aantal per dag verschijnende muggen in de vangbakken en den graad
van aantasting, van draaihartigheid, op het veld.
Zoowel in 1936 als in 1937 was het aantal te voorschijn komende muggen
aanvankelijk gering.
Omgerekend in wijfjes (waarvan immers de infectie komt) per are,
verliep de eerste vlucht volgens de vangbakken als onderstaand: Er is ruw
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gerekend naar een verhouding van de helft wijfjes en de helft mannetjes.
Als regel zijn er wat meer mannetjes, t. w. 5 tegen 4 wijfjes. Onderstaande
cijfers zijn dus het tegendeel van geflatteerd.
Vangst 1936:
maximum
Juni 10 15 17 18 19 20 21^22^23 24 25 27 28 29

30 e. v.

Wijfjes per are 11 22 11 11 11 209 94 55 156 94 253 55 44 55 nietsmeer
Vangst 1937, berekening als boven:
maximum
Juni 7 8 12 17 19 22 26 27 28
Wijfjes per are 3 7

29 30 Juli /

9 21 22 31 31 60 72 141 87

2 3 4 5 6

91 21 33 37 42 37

Juli 7 8 9 10 11 12
18 22 9 4 4 3 daarna niets meer. x)
Men ziet, dat de hoofdvlucht in 1937 een volle week later kwam dan
1936. De vangbakmethode is dus onontbeerlijk.
De sterke toename van het aantal draaiers had 1937 blijkens de tellingen
en waarnemingen plaats nà 12 Juli.
De oorzaak daarvan is ongetwijfeld de hoofdvlucht geweest, die 27 Juni
begon. De zwaarste aantasting heeft de vlucht van 29 Juni tot en met
1 Juli gegeven. De plotselinge stijging in het aantal draaiers tusschen
12 Juli en 22 Juli correspondeert hiermede, daar we weten, dat minstens
10 à 12 dagen ligt tusschen de infectie der planten met eieren en het
duidelijk draaien der planten.
Hieruit volgt dan tevens, dat het aantal muggen tot 27 Juni slechts
een lichte aantasting heeft gegeven, wat blijkt uit de nog geringe aantasting
volgens de tellingen van 12 Juli, zoowel te St. Paneras als te Lutjebroek,
13,5 en 9 % draaiers te Lutjebroek en 13,5 en 8,5 % te St. Paneras. De
cijfers van 3 Juli te Obdam en Broek op Langendijk waren 3 Juli iets
hooger, resp. Obdam, 19 % en Broek op Langendijk 15 %, maar ook die
aantasting was in 1937 nog onbeteekenend en werd door het herstel, ten
minste in jaren als 1936 en 1937, tot een onbelangrijk minimum terug
gebracht.
Te Obdam bleek 3 Augustus de aantasting tot 25 % en te Broek op
Langendijk tot op 22 Juli tot 45 % te zijn opgeloopen. Zwaar is de aan
tasting in 1937 niet geweest. 2)
Voorloopig neem ik dus het aantal wijfjes van 60 per are aan (zie
27 Juni 1937), als gevende de aanwijzing, dat bestrijding dan loonend
en noodig wordt.
Zakt het aantal weer daar beneden, dan wordt de bestrijding gestaakt.
Leggen we dit criterium aan, dan zou in 1936 alleen van 20 tot
x)

Alleen de oploopende vangsten vermeld, zie venier grafiek I.
Al] deze aantastingscijfers zijn gemiddelden van de contrôle- en proefstrooken
onzer bespuitingsproeven en van de bemestings- en grondbewerkingsproeven onder
Ir. C. RIETSEMA.
2)
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27 Juni bestrijding noodig zijn geweest en in 1937 van 27 Juni tot 2 Juli,
en ook dan zou bij sluitkool met twee keer spuiten volstaan kunnen zijn.
Voortgezette waarnemingen in de volgende jaren, met systematische
tellingen en vangsten, zullen ons ieder jaar vaster in onze aanwijzingen
maken. Door gecombineerde waarneming en ervaring zal het bestrijdingssysteem vervolmaakt moeten worden. Het aantal gevangen wijfjes, waarbij
we gaan bestrijden, zal b.v. nog eventueel verhoogd of verlaagd moeten
worden. x)
VII.

DE ZUIVERING DER PLANTBANEN VAN CONTARINIA

Herhaaldelijk is me gebleken, dat planten van de meestal zwaar
geïnfecteerde plantbanen zwaar met eieren of zeer jonge larven bezet
naar het veld worden overgebracht.
Op deze wijze vermeerdert men de infectie van het veld, of infecteert
men dit opnieuw, wanneer dit, bijv. door gewaswisseling, na eenigen tijd
vrij geworden is.
Het is mij natuurlijk bekend, dat de bouwers aangetaste planten
„uitschieten". Evenwel, wanneer de planten nog geen draaihartigheidsverschijnselen vertoonen, maar wel reeds met eieren en jonge larven bezet
zijn, merken zij dat niet en meenen met niet-aangetaste planten te doen
te hebben. Immers pas na een. dag of 10 en meer, nadat er eieren op zijn
gelegd, wordt het draaien duidelijk zichtbaar.
Vooral in de bloemkoolstreek nam ik dikwijls waar, dat een akker
voornamelijk door overbrenging van zulke niet zichtbaar geinfecteerde
plantjes werd besmet.
Daar vooral zal dus desinfectie der banen zeer aan te bevelen zijn.
Indien men in de bloemkoolstreek planten nà de vlucht wenscht toe
te passen en over niet-geinfecteerd plantmateriaal wenscht te beschikken,
is zuivering der banen noodzakelijk, anders zou men den maatregel
grootendeels te niet doen.
Ook bij sluitkool wordt nog niet zichtbaar geinfecteerd plantmateriaal
naar het veld gebracht. Maar omdat dit meestal sterker geinfecteerd schijnt
te zijn dan in de bloemkoolstreek, schijnt het niet zooveel verschil te
maken. Ook wordt veel sluitkool uitgeplant vóórdat de eerste vlucht komt
en die gaat dan dus ook vrij van draaihartigheid naar het veld.
Inmiddels mag uit het feit, dat de bouwer draaiende planten, als hij
die al kan herkennen, uitschiet, ook bij sluitkool, worden afgeleid, dat
hij toch liever geen draaiende planten uitzet. Het is immers zeer de vraag,
of dit de moeite wel voldoende loont.
Daarom wil mij de zekerheid van het uitplanten van niet-geinfecteerde
planten van de banen, bakken of kassen naar het veld wel de moeite waard
toeschijnen, ook bij de sluitkoolcultuur.
Dus zullen proeven worden genomen met het zuiveren van banen
1)
De maximale temperaturen op grafiek I (1937) zijn ditmaal opgenomen te
Heemstede en wel op planthoogte in de schaduw buiten; voor de dagen, dat ik op reis
was, zijn die te St. Paneras genoteerd. De temperaturen zijn op zulk eene plaats
hooger, dan in een meteorologische hut.
Het volgend jaar zullen de temperaturen alleen op planthoogte en 3 cm. in den grond
worden opgenomen, als voor ons doeltreffender. De regencijfers hebben weer betrekking
op het afgeloopen etmaal.
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in de bloemkool- en de sluitkoolstreek met zwavelkoolstof en tetrachloorkoolstof.
Men zal suggereeren, kan dit niet door bespuiting of bestuiving worden
bereikt ?
Met bespuiting van plantjes op bedden hebben we verleden jaar on
gunstige uitkomsten geboekt. Dat is ook begrijpelijk. De bespuiting berust
op afzonderlijke behandeling van iedere plant. Dat is op een plantbed
niet mogelijk. Het is dus begrijpelijk, dat globale bespuiting daar geen goede
uitkomsten geeft.
Stuiven zou wellicht beter zijn, maar geeft ook geen afdoende zekerheid,
hoewel het beproefd zal worden.
Schrijver dezes heeft dus het meeste vertrouwen in behandeling met
grondzuiverende gasvormers als de genoemde.
Ook indien men sluitkool, nadat de eerste vlucht afgeloopen is, wil
uitplanten, wat echter zelden voorkomt, en alleen in jaren, dat de maximumvlucht heel vroeg zou vallen, mogelijk zou kunnen zijn, is desinfectie der
banen gewenscht.
Wij komen hierop later nog terug. *)
VIII.

VERBETERING DER SPUITTECHNIEK

Ook hieraan is aandacht besteed.
Het is mij bij mijn proeven gebleken, dat bij krachtig spuiten eieren
en jonge larven van hun plaats worden gespoten en dan verloren gaan.
Daarom verwacht ik meer van spuiten dan van stuiven. Geschiedt
stuiven met Derris, dan is men afhankelijk van het weder. Komt daarop
dadelijk regen, dan wordt het stuifmiddel verwijderd. Het spuiten werkt
onmiddellijk en het hindert niet of er daarna regen valt.
Ook wordt er aandacht besteed aan de soort van mondstukken der
spuit. Een krachtige, ietwat spreidende straal is noodig en in samenwerking
met ir. P. Hus, van den Plantenziektenkundigen Dienst, wordt er een
dubbel mondstuk geconstrueerd, ten einde den groeitop van twee kanten
te raken, met het doel de bespuiting zoo effectief mogelijk te maken.
Door speciale proeven is me gebleken, dat de opgespoten vloeistof
buiten op de planten snel verdampt. Vooral bij zonnig weder en wind zijn
de planten weer zeer spoedig droog, zoodat het insecticide als regel maar
kort inwerkt. Kleine planten zijn na 20 minuten alweer geheel droog,
ook in het hart. Bij grootere planten kan de plant tot 2 uren nat blijven.
Bij donker weer duurt het natuurlijk langer.
Weliswaar blijven middelen als Nicotine en Pyridine bijv. op de eieren
achter, maar de hoeveelheid is natuurlijk zeer gering, terwijl tevens ver
vluchtiging plaats vindt.
Bij vele proeven is mij verder gebleken, dat bij verscheidene insecticiden
3 uren inwerking op de larven onvoldoende is en in verband met het snelle
opdrogen en van vluchtige stoffen mede de spoedige verdamping daarvan,
zullen snel werkende, krachtige middelen de beste uitkomsten geven.
*) lk heb overwogen, of het niet wenschelijk zou zijn aan te raden, dat sluitkoolplantjes niet langer dan tot j_ 6 Juni op de banen blijven staan, daar ze anders
op de bedden worden geïnfecteerd. Hierover wordt met den betrokken landbouwconsulent overleg gepleegd.
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In zake de beste insecticiden is dus nog lang niet het laatste woord
gezegd.
Hoe minder vaak we behoeven te spuiten, en dat beoogt mijn systeem,
des te krachtiger werkende middelen kunnen worden gebruikt, zonder
schade aan de planten.
De proeven met andere insecticiden worden dus voortgezet.
IX.

HET BESTRIJDINGSPLAN VOOR 1938

Naast het werkplan voor 1938 staat dus thans een plan voor de bestrijding
der draaihartigheid.
Schrijver stelt zich voor, dat ongeveer aldus zal worden te werk gegaan.
Door middel der vangbakken zullen zoowel aan den Langendijk als
in De Streek wederom vluchtwaarnemingen worden gedaan. Overigens
zullen vermoedelijk op den duur vluchtwaarnemingen te St. Paneras voor
het geheele koolgebied in Noordholland voldoende zijn, daar gebleken is,
dat de vlucht daar gelijkelijk verloopt en er geen aanleiding is te meenen,
dat in het eene jaar dit: „zus" zal zijn en in het andere: „zoo".
Op grond van die vangbakwaarnemingen zal per radio advies worden
gegeven, te beginnen, wanneer het aantal muggen tot 60 per are gestegen is.
Op grond van de ervaringen en waarnemingen van de twee afgeloopen
jaren, wordt de spuitperiode tegen de eerste vlucht op ongeveer 10 dagen
geschat, eerder korter dan langer. Er zal dan gespoten moeten worden
met een tusschenpoos van niet langer dan 4 dagen. De eieren of jonge
larven worden dan altijd bereikt.
Het streven is deze tusschenpoos te verlengen en het aantal keeren
spuiten te verminderen, maar we blijven voorloopig liever aan den veiligen
kant. Echter zullen we dit jaar proeven nemen met grootere tusschenpoozen.
Daalt het aantal muggen beneden het voorloopig criterium, dan wordt
per radio weer bericht, dat men kan ophouden.
Men begrijpe goed, dat wij de voorvlucht verwaarloozen en alleen ge
durende het belangrijkste gedeelte der voorjaarsvlucht spuiten. Men zal
dus stellig al draaihartigheid zien optreden, voordat wij een sein geven,
maar men make zich daarover niet ongerust, daar het bewezen is, dat dit
eerste gedeelte der voorjaarsvlucht een slechts onbelangrijke aantasting
geeft, die bovendien door een aanzienlijk herstel wordt gevolgd. (Voor
de banen maak ik echter een uitzondering !)
Men begrijpe ook goed, dat men in de practijk een keuze moet doen
tusschen :
a. het talrijke keeren, dus dure en lastige, vake spuiten gedurende een
geheele vlucht1), die, zooals we weten, langer dan een maand kan duren, of
b. het uitsluitend bestrijden gedurende het belangrijkst deel der vlucht,
dat verreweg de meeste infectie geeft, waarbij slechts enkele keeren
bespuiting, mits op den juisten tijd, voldoende is. Men aanvaardt dan
de geringe aantasting gedurende het eerste gedeelte der vlucht ver
oorzaakt, liever, dan genoodzaakt te zijn, zooals vroeger, zeer vaak
te spuiten, waar men in de practijk overigens zelden toe kwam en
dan nog de risico liep, de enkele keeren dat men spoot, niet op
1)

Bij zomerbloemkool thans gedurende 2 vluchten !
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den goeden tijd te doen, zoodat de kosten daaraan besteed weggeworpen
waren.
Er kunnen nog eenige tegenwerpingen worden gemaakt.
De eerste zal zijn, dat we nog geen ervaring hebben, hoe het in „echte"
draaihartigheidsjaren zal gaan, iets wat ik overigens volmondig toegeef.
Maar erg ongerust maak ik me daarover niet. Het is voldoende vast
gesteld, dat het rot op hevige aantasting door draaihartigheid volgt, zoodat
de draaihartigheid toch de eigenlijke oorzaak, primair is. Zonder draai
hartigheid geen rot op groote schaal.
Ik meen dus te mogen aannemen, dat, indien de bestrijding effectief
is, het rot niet veel kwaad kàn doen. Voorkomen we grootendeels het
draaien, dan voorkomen we grootendeels het rot.
Zijn in „echte" draaihartigheidsjaren de muggen talrijker, dan bezitten
we nu een methode, die ons dat dadelijk en tijdig aanwijst, namelijk onze
vangbakken, zoodat we niet verrast kunnen worden. Dat de vlucht in an
dere jaren geheel anders verdeeld zou kunnen zijn, een andere tegen
werping, acht ik zeer onwaarschijnlijk. Niet aJleen steunen we hierbij op
onze waarnemingen en ervaringen van enkele jaren, maar ook op de
algemeene ervaringen, die al vroeger in de koolcultuur zijn opgedaan, en
mede op hetgeen bekend is in de literatuur. Immers allerlei losse feiten,
die bekend waren, maar waartusschen geen samenhang bestond, worden
nu duidelijk en blijken bouwsteenen, die ons tegenwoordig inzicht steunen.
Het eenige geval, dat de <practische bestrijding in gevaar zou kunnen
brengen, zou kunnen zijn een zeer sterke vlucht, die bijv. een maand zou
duren, dus gedurende een maand lang bestrijding zou vergen. Maar de
vroegere ervaringen geven geen aanleiding te denken, dat zooiets al eens
voorgekomen is, zoodat dit gevaar gering lijkt. Maar ook dan hebben
we nog altijd de mogelijke verlenging van de tusschenpoozen bij de be
spuiting in reserve, die in zoo'n geval dadelijk zou kunnen worden toegepast.
Ik mag immers wel aannemen, dat de bouwers in erge draaihartjaren het
er desnoods wel voor over zouden hebben 4 keer te spuiten. Dat is nog
wel practisch uitvoerbaar. Dus maar geen zorgen voor den tijd.
Een storende invloed kan nog zijn het weder tijdens de hoofdvlucht.
Wanneer dit koud en donker is, blijven de muggen zitten en kan verwacht
worden, dat geen of weinig eieren worden afgezet, zoodat dan ook het
spuiten in zoo'n periode beter kan worden uitgesteld. Hiermede zullen
wij rekening houden en daar zullen we nog ervaring bij moeten opdoen,
doch ook deze moeilijkheid is niet onoverkomelijk. Door onderzoek kan
ook zij worden opgelost. Wij zullen in zoo'n geval speciaal advies geven,
alnaar de omstandigheden, eveneens per radio.
Ten slotte denke men er wel aan, dat wij steeds rekenen met gemiddelde
aantasting. Een klein stuk met sterker aantasting is dus gesn maatstaf,
evenmin als wij afgaan op de vangsten van één vangbak, maar op de
totale dagvangst van vele bakken, op een niet te klein oppervlak. Of een
klein stukje, zegge een roe of een paar rijen wat sterker aangetast zijn, is
ook voor een bouwer geen maatstaf. Hij rekent toch ook naar de totale
opbrengst van zijn akkerl
Voor sluitkool en bloemkool geldt niet hetzelfde.
Eerst het aantal keeren spuiten. Bij sluitkool zullen we ons voorloopig
strikt dienen te houden aan 2 maal spuiten per week. Daar met weinige
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keeren spuiten zal kunnen worden volstaan, kan dat geen bezwaar uit
maken.
Wat bloemkool aangaat, is er groote kans — er zijn aanwijzingen
daarvoor —, dat met één keer in de week spuiten volstaan kan worden,
maar liever willen we dat eerst door proeven uitmaken. Bij zware infectie
is dit echter voorloopig niet aan te raden.
Wat de toe te passen middelen aangaat, zou ik bij sluitkool 1 per mille
nicotine en 1 % % zeep willen aanbevelen, daar dit met de lagere opbrengst
van dit gewas beter uitkomt. Ik geloof niet, dat ammoniakzeep noodig is.
Bij bloemkool kan beter worden aangeraden met Pyridine te spuiten,
t. w. 2 % Pyridine en 1 y2 % zeep. Naar berekening komt dit op 25 à
30 cts. per 1000 planten aan Pyridine per keer spuiten. Het heeft boven
zeepspiritus voor, dat het ook bij vaker, zegge 4 à 5 keer, zelfs 12 keer,
spuiten, de teere „Lecerf" niet beschadigt. Bovendien ontbraken gedurende
de bespuiting luis en rupsen en er was ook in de verleden jaar met dit middel
bespoten rijen practisch geen uitval door koolvlieg. Waarschijnlijk is ook
hier de nicotinezeep bruikbaar.
Wil men andere dan de hier genoemde middelen gebruiken en bijv.
stuiven, clan zij ieder overgelaten wat hij doen wil; de risico draagt hijzelf.
Als stuifmiddel kan Derrispoeder of een mengsel van Derris (1) en
naftaline (1) aanbevolen worden. Bij regenweer is dit echter riskant.
Bij het spuiten houde men zich zooveel mogelijk aan de vaste spuitdagen, twee keer per week, met ongeveer gelijke tusschenpoozen, bijv. op
Maandag en Vrijdag. Bij regen stelle men niet langer uit dan een enkele
dag, anders zelfs maar bij regen spuiten of in een droog uur, dat is beter
dan niet te rechter tijd.
Inmiddels wordt door ons o. a. voortgegaan met het beproeven van
zoo mogelijk nog doeltreffender of goedkooper middelen en zal worden
nagegaan of het aantal keeren per week nog zonder schade of teveel schade
kan worden verminderd.
De radio-adviezen zullen ook gelden voor onze proefvelden te St. Paneras
en te Lutjebroek, zoodat we onze eigen adviezen kunnen controleeren.
Verder zal de goedkoopste en doeltreffendste wijze voor de zuivering
van den grond der banen en koude bakken (ook warme bakken en verwarmde
warenhuizen) worden uitgewerkt, daar ik dit van veel belang acht, ook
in verband met eventueel mogelijke cultuurmaatregelen.
Ten slotte zullen we nagaan, door draaiertellingen in andere deelen
van ons land, over welk gebied de wijze van verschijning der plaag het
zelfde is, met het doel om later voor alle synchrone gebieden, waar kool
wordt geteeld, adviezen te geven.
De Plantenziektenkundige Dienst heeft hiertoe reeds zijn hulp toegezegd.
Naschrift
Het is mij een genoegen degenen, die mij dit jaar wederom bij het onder
zoek hulp hebben verleend, van harte dank te zeggen.
In de eerste plaats dank ik wederom den Controleur bij den Plantenziektenkundigen Dienst, den Heer A. VAN HERWIJNEN, die mij weder bij
de waarnemingen en het uitvoeren der proeven te St. Paneras trouw ter
zijde stond. Van zijn grondige kennis der koolcultuur in de Sluitkoolstreek
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en zijn veeljarige ondervindingen inzake de draaihartigbeid, heeft het onder
zoek zeer geprofiteerd.
Vervolgens dank ik den Rijkstuinbouwconsulent te Hoorn, den Heer
Ir. C. RIETSEMA, zeer voor zijn hulp bij het onderzoek in de Streek, bij het
uitvoeren der proeven en voor zijn inlichtingen inzake de koolcultuur.
Dat voor het oogenblik de tuinbouwkundige zijde van het onderzoek
eenigszins op den achtergrond schijnt te zijn geraakt, wil volstrekt niet
zeggen, dat de cultuurzijde der kwestie verwaarloosd wordt. Integendeel,
bij het voortschrijden en de vermeerdering onzer kennis van het vraagstuk,
blijven wij overleggen, in welk opzicht cultuurmaatregelen tot de verdere
oplossing zullen kunnen bijdragen.
Den Heer ir. B. K. BARTELDS en den Heer N. BASJES ben ik, evenals
den Heer W. DROST, zeer erkentelijk voor hunne hulp bij het werk te
Lutjebroek.
Niet het minst dank ik ook verschillende koolverbouwers voor de mededeeling hunner ervaringen. Deze hebben er mede ook zeer toe bijgedragen
mij een beter inzicht te geven in het lastige vraagstuk, waarin nu, naar ik
meen, heel wat meer perspectief gekomen is.
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