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van het bepalen van de ,,vliegendichtheid” volgens Scudder (1947) vergeleken 

worden met andere methoden, worden de behandelde punten nader toegelicht. 

Als conclusie moet uit het bovenstaande geconstateerd worden, dat de vlieg, 

hoewel waarschijnlijk slechts in uitzonderingsgevallen (polio) van direct gevaar in 

verband met het overbrengen van infectieziekten, doch door het in stand houden 

van infectieketens en door het overbrengen van allerhande micro-organismen, die 

zich in voedingsbestanddelen kunnen ontwikkelen tot dusdanige aantallen, dat ze 

wel eens gevaar voor de gezondheid opleveren, als een gevaar voor de gezondheid 

van mens (en dier) gezien moet worden. 

Gewezen wordt verder op de bestrijding van Musea domestica, die door het 

ontoegankelijk maken van mogelijke broedplaatsen (afdekken) en vooral door het 

verhinderen dat larven zich kunnen inpoppen (afschermen van mestvaalten en 

vuilnishopen, omgeven met beton of water) moet geschieden. Voor insecticiden 

is, na de slechte ervaringen in het verleden opgedaan, geen plaats (meer). 

Summary 

Flies (Musea domestica), though seldom directly responsible for enteric diseases, 

are shown to be important in maintaining a chain of infections in enteric disorders. 

They are also of importance in the dissemination of micro-organisms on foodstuffs 

where the organisms may multiply to such numbers, that infections and intoxica¬ 

tions may occur. The fight against flies should be carried out by biological means 

and not with insecticides. 
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Carabtden als natuurlijke vijanden van de koolvlieg 

door 

J. van DINTHER 

Laboratorium voor Entomologie, Wageningen 

Onderzoek naar de betekenis van adulte Carabidae als predatoren van de kool¬ 

vlieg, Erioschia brassieae, in bloemkoolvelden op zandgrond te Wageningen, lever¬ 

de o.a. de volgende resultaten op: 

1. Binnen een terrein ter grootte van \Z2—1 ha komen in de periode van april- 

november enige tientallen Carabiden-soorten voor. 

2. Onder deze dieren zijn speciaal de kleinere soorten de meest belangrijke 

roofvijanden van koolvliegeieren. Dit bleek zowel uit laboratoriumexperimenten 

als uit veldproeven b.v. duidelijk voor de Bemhidion spp. In het veld werden huis - 

vliegeitjes, die door onderdompeling in p32 radio-aktief gemaakt waren, als prooi 

uitgezet. Eerder was gevonden dat koolvliegeitjes goed te vervangen zijn door 

huisvliegeitjes. In de jaren 1968—1970 werden de volgende percentages radio- 
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aktleve Bembidion-dieren met behulp van bodemvallen gevangen: B. lampros 3, 7 

en 13; B. ustulatum 10, 8 en 12; B. femoratum 5, 6 en 9» 

3. Een kwantitatieve eivraatbepaling, gebaseerd op de mate van radioaktiviteit 
van de kever was niet mogelijk. 

4. Bestudering van de maaginhoud van de verschillende Carabiden toonde aan, 

dat speciaal de grotere keversoorten zeer gevarieerd voedsel nuttigen, waaronder 
regelmatig adulte Diptera. 

De Bembidion spp. blijken vaak jacht te maken op Collembola. Resten van 

koolvlieglarven werden bij uitzondering bij de onderzochte Carabidae aangetrof¬ 
fen. 

Combineert men voornoemde resultaten met gegevens over dichtheden van de 

Carabiden in de koolvelden, dan komt men tot de conclusie dat de Carabiden 

slechts een beperkte betekenis hebben als natuurlijke vijanden van de koolvlieg. 

Summary 

Carabids as predators of the cabbage root fly. 

Research into the role adult Carabids play as predators of the cabbage root fly, 

Erioschia brassicae, in cauliflower fields, gave the following results: 

1. Within an area of ^—1 ha several dozens of Carabid species can be present 
during the period April-November. 

2. Especially the smaller beetles among these Carabids prove to be the most 

important egg-predators. House fly eggs, forming a good substitute for the cabbage 

root fly eggs, were labelled with P32 and offered as prey. In the years 1968, 1969 

and 1970 the following mean percentages of radio-active Bembidion beetles were 

trapped: B. lampros 8, 7 and 13; B. ustulatum 10, 8 and 12; B. femoratum 5, 6 

and 9» 

3. A direct quantitative approach of the feeding activities based on the level of 

radio-activity in the beetles was not feasible. 

4. In studying the food contents of the alimentary duct of the Carabids it was 

found that in particular the larger species checked have a varied diet, including 

adult Diptera. The Bembidion spp. often feed on Collembola. Only exceptionally 

fragments of dipterous larvae were detected. 

Considering the population densities of the different Carabids in the field, the 

foregoing results lead to the conclusion that Carabids are of limited importance 

as enemies of the cabbage root fly. 

Gewasbescherming in boomgaarden.: Tor trick! en 

door 

D. J. de JONG 
Proefstation voor de Fruitteelt, Wilhelminaâorp 

Ongebreidelde chemische bestrijding in de fruitteelt onderdrukt alle mogelijk“ 

heden voor natuurlijke kringlopen, voedselketens en levensgemeenschappen, terwijl 

de ontwikkeling van ernstige resistentie tegen de bestrijdingsmiddelen dreigt. Van¬ 

daar de nieuwe bezinning, die leidde tot in werkgroepverband gecoördineerd 


