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Na de lunch werd eerst een bezoek gebracht aan het biologisch-dynamisch fruitteeltbedrijf 

Ter Mee van de Cultuurmaatschappij Looverendaal. Daarna werd een fruitteeltbedrijf bezocht 

in ’s Heer Hendrikskinderen bij Goes, waar een intensieve ziektebestrijding wordt uitgevoerd 

met behulp van chemische middelen. 

De vergadering werd omstreeks 16.00 uur gesloten. Samenvattingen van de lezingen zijn in 

dit nummer opgenoomen. 

Landsmeer, Doornenburg 9. 

Verslag van de 79ste Vergadering van de Afdeling 

Toegepaste Entomologie 
door 

L. P. S. van der GEEST, secretaris 

De 79ste bijeenkomst van de afdeling Toegepaste Entomologie werd op 27 oktober 1971 

in het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Leiden gehouden. Tijdens deze vergadering, 

die door 49 leden en introducés werd bijgewoond, werden problemen besproken, die samen¬ 

hangen met het voorkomen van schadelijke Diptera. 

Tijdens het huishoudelijke gedeelte deelde de voorzitter, de heer A. F. H. Besemer, mede, 

dat hij in april 1972 zal aftreden. Als opvolger in zijn plaats stelt het bestuur de heer L. 

Brader kandidaat. Voorts werd medegedeeld dat het lidmaatschap van de afdeling voor niet- 

leden van de N.E.V. per 1 januari 1972 tot ƒ 7,50 verhoogd wordt. 

In zijn openingswoord gaf de voorzitter een schets van de schade en overlast die Diptera 

kunnen veroorzaken. Hij merkte hierbij echter ook op, dat de overlast die b.v. de huisvlieg 

veroorzaakt, vaak geringer is dan de schade die door een eventuele bestrijding wordt aan¬ 

gericht. Deze schade uit zich b.v. in de aanwezigheid van residuen in exportartikelen. 

Als eerste inleider besprak F. Oppenoorth* de bestrijding van de huisvlieg in verband 

met het optreden van resistentie. Een lezing, getiteld: ,,Oekologische waarnemingen als hulp¬ 

middel bij de bescherming van wortelen tegen de aantasting door de wortelvlieg” werd ver¬ 

volgens namens L. van ’t Sant door L Brader* gepresenteerd. Het ochtendgedeelte van de 

bijeenkomst werd besloten met een voordracht van J. Ticheler over de huidige stand van 

zaken ten aanzien van de genetische bestrijding van de uievlieg. 

Na de lunch besprak J. van Dinther* de natuurlijke vijanden van de koolvlieg. H. L. 

Wolff* gaf een overzicht van de hygiënische problemen, voortspruitend uit het voorkomen 

van de huisvlieg. De dag werd besloten met een uiteenzetting door J. Laarman over enkele 

oekologische aspekten van de tse-tse-vlieg, gevolgd door een diskussie over alle inleidingen. 

De vergadering werd door de voorzitter omstreeks 16.00 uur gesloten. Van de met * ge¬ 

merkte lezingen zijn samenvattingen in dit nummer opgenomen. 

Landsmeer, Doornenburg 9. 

Verslag van de 31ste Herfstvergadering der Nederlandse Ento¬ 

mologische Vereniging, gecombineerd met de 80ste van de 

afdeling voor Toegepaste Entomologie en een Buitengewone 

Huishoudelijke Vergadering 
door 

W. HELLINGA, secretaris 

Deze gecombineerde vergadering werd op 20 november 1971 gehouden in het Zoölogisch 

Laboratorium, Plantage Doklaan 44 te Amsterdam. Voorzitter was Prof. Dr. G. Baren¬ 

drecht. 

Aanwezig waren de volgende leden: B. van Aartsen, C. van Achterberg, Prof. Dr. G. Baren¬ 

drecht, R. Batten, Mevrouw A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. J. G. Betrem, W. L. Blom, 

S. de Boer, Dr. Ir. L. Brader, Mej. J. de Brouwer, H. C. Burger, H. A. Coene, Mevr. Chr. A. 
Diakonoff-Tonis, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, Drs. W. N. Ellis, Dr. H. H. Even- 

huis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Dr. Ir. L. P. S. van der Geest, Dr. D. C. 
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Geijslees, W. H. Gravestein, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, J. M. A. van Groenen¬ 

dael, Dr. Ir. P. Gruys, M. J. Gijswijt, A. J. Hannema, W. Hellinga, Dr. P. J. van Hels- 

dingen, Dr. D. Hille Ris Lambers, G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. Janse, Dr. C. de Jong, 

Dr. W. J. Kabos, J. Krikken, W. Kuyken, Dr. P. A. van der Laan, Dr. J. J. Laarman, B. J. 

Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, W. R. C. M. van de Loo, Drs. J. A. W. Lucas, W. P. Mantel, 

E. J. Nieuwenhuis, W. C. Nijveldt, H. van Oorschot, C. Ottenheijm, R. C. H. M. Oudejans, 

H. Overbeek, M. P. Peerdeman, G. van Rossem, Dr. R. T. Simon Thomas, F. van Swaay, 

Prof. Dr. J. van der Vecht, H. J. Vlug, P. Vroegindeweij, Prof. Dr. J. T. Wiebes, Prof. Dr. 

J. de Wilde en C. J. Zwakhals. 

Voorts was aanwezig de gastspreker op deze middag, Dr. C G. Johnson, vergezeld van 

zijn echtgenote. Tenslotte waren er 2 introducés. 

Deze Herfstvergadering werd voorafgegaan door een Buitengewone Vergadering, Als eerste 

punt werden de tarieven voor 1972 behandeld, zoals deze in de convocatie vermeld waren. De 

vergadering ging met algemene stemmen met de nieuwe tarieven akkoord. Ze zijn inmiddels 

reeds vermeld in het nummer van 1 januari 1972 van de Entomologische Berichten. 

Voorts deelde de voorzitter mede, dat de heer F. C. J. Fischer is gereedgekomen met het 

samenstellen van een tijdschriftencatalogus van onze bibliotheek. Hierover volgt nog een 

mededeling in de Ent. Ber. en er wordt een voorinschrijving geopend tot 30 april 1972, waar¬ 

bij de leden op de catalogus kunnen inschrijven voor ƒ 5,—. Na deze datum zal de prijs ver¬ 

hoogd moeten worden. Voor nieuwe leden zal de prijs van ƒ 5,— gehandhaafd blijven. 

Hierna geeft de voorzitter het woord aan de heer G. van Rossem. Namens de Planten- 

ziektenkundige Dienst in Wageningen houdt deze zijn voordracht over „Schadelijke insekten 

in 1971”. Na de discussie nam de voorzitter weer het woord. Hij vertelde dat dit de 25ste 

keer was, dat de heer Van Rossem deze voordracht hield. Dit is altijd een hoogtepunt van de 

Herfstvergadering geweest, waarnaar ieder jaar weer wordt uitgekeken. Hij stelde dan ook 

voor hem tot Lid van Verdienste te benoemen, waarmee de aanwezigen met een hartelijk 

applaus akkoord gingen. De heer Van Rossen was verrast met deze onderscheiding, hetgeen 

in zijn antwoord wel tot uitdrukking kwam. 

Na de lunch in het Artis-Restaurant werd de vergadering heropend. Als gastspreker was op 

voorstel van de heren Hille Ris Lambers en Van Rossem uitgenodigd Dr. C. G. John¬ 

son, hoofd van de entomologische afdeling van het Rothamsted Experimental Station in 

Harpenden (Engeland). Ingeleid door de voorzitter gaf hij zijn voordracht onder de titel: 

„The extension of aphid research at Rothamsted to insect migration in general”. Daarbij gaf 

hij aan de hand van dia’s een overzicht van wat hij in 25 jaar op dit gebied gedaan en be¬ 

reikt heeft. 
Na enige discussie nam de voorzitter weer het woord en memoreerde nogmaals, dat Dr. 

Johnson zich door zijn entomologisch werk buitengewoon heeft onderscheiden. Het bestuur 

had uit dien hoofde gemeend hem te moeten voordragen als Ere-lid van onze vereniging. Met 

dit voorstel gingen de aanwezigen met een hartelijk applaus akkoord. Dr. Johnson was 

kennelijk verrast door deze onderscheiding en het deed hem dan ook veel genoegen de be¬ 

noeming te aanvaarden. 

Om ca. 4.30 uur sloot de voorzitter de druk bezochte vergadering. 

Amsterdam 1005, Weesperzijde 23-11. 

Oekologische waarnemingen als hulpmiddel bij de bescherming 

van wortelen tegen de aantasting door de wortelvlieg Psila rosae 
door 

L. van 't SANT en L. BRADER 

Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek, Wageningen 

De aantasting van wortelen door de wortelvlieg, Psila rosae, in ons land bekend 

onder diverse namen: vuur, aangestoken wortelen, wormstekigheid, pierigheid, 

kan onder bepaalde omstandigheden zeer grote vormen aanemen. De synthetisch 

chemische insecticiden hebben een tijdelijke verlichting gegeven, maar het wortel- 

vlieg-probleem is hiermee zeker niet opgelost. 


