Een binnenlandse vondst van Agrotis ripae
(Lepidoptera: Noctuidae)
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Abstract: Caterpillars of Agrotis ripae were found in the eastern part of The Netherlands in four consecutive years. The

locality is situated along the river Rhine, more than a hundred kilometers from the North Sea coast.
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De kweek van de rupsen is niet zo moeilijk,
zolang er maar niet te veel bij elkaar worden
gehouden. De kans op kannibalisme is groot,
vooral in de lange, min of meer verticale gan¬
gen die in het zand worden gegraven om in te
overwinteren en te verpoppen, doordat deze in
relatief kleine kweekruimten makkelijk kun¬
nen samenkomen. Als voedsel werden blad¬
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stelen van voederbiet (Beta vulgaris L.) geac¬
cepteerd.
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