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Abstract: 34 Eggs (in three clusters) of cf, Dendrolimus pini were found on needles of Pinus strobus in a forest stand
near Tilburg, province of Noord-Brabant, The Netherlands. All eggs appeared to be parasitized by Telenomus tetratomus.
From 7 until 11 July 1988, per egg at least three parasitoids emerged. The males died within two weeks but the females
overwinterd and had a life span of up to 333 days.
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