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Verslag van de 76ste vergadering van de afdeling 

Toegepaste Entomologie 
door 

L, F, S. van der GEEST, sekretaris 

Op woensdag 2 december 1970 werd in Wageningen de 76ste bijeenkomst van 

de afdeling gehouden. Het ochtendgedeelte vond plaats in de grote gehoorzaal 

van het Staringgebouw, het middaggedeelte in de collegezaal van het Laboratorium 

voor Entomologie van de Landbouwhogeschool. De vergadering werd bijgewoond 

door 53 leden en introducés. 

Als centraal thema voor deze dag was gesteld: „Verspreidingsmogelijkheden 

van Insekten en de wering uit bepaalde gebieden”. De voorzitter vroeg zich in 

zijn openingswoord af of quarantaine maatregelen en invoerrestricties wel vol¬ 

doende kunnen zijn om bepaalde Insektenplagen uit een gebied te weren. Vooral 

door de toename van het verkeer en de grote snelheid van het moderne ver¬ 

voersmiddel zijn voor de arthropoden nieuwe mogelijkheden van verplaatsing 

gekomen. Daarom is het z.i. wenselijk zich af te vragen, welk nut desinsectisaties, 

quarantaine maatregelen en invoercontrole5s nog hebben in onze tijd. 

Als eerste spreker besprak J. A. J. Veenenbos enkele entomologische aspekten 

van fytosanitaire maatregelen. De medisch'entomologische zijde van insektenver- 

plaatsing werd vervolgens behandeld door j. J. Laarman. 

Na de lunch besprak D. C. Geijskes de verplaatsingsmogelijkheden van het 

Insekt. D. Hille Ris Lambers hield vervolgens een lezing met als titel „Grens¬ 

overschrijdend verkeer van bladluizen en dergelijke”. Hij legde vooral de nadruk 

op de grote verschillen ten aanzien van de introduktie van bladluizen in Europa 

en Noord-Amerika. 

De heer G. van Rossem had de moeilijke taak om als laatste spreker de 

lezingen samen te vatten en de belangrijke punten eruit te lichten. Uit de 

konklusie bleek duidelijk, dat fytosanitaire maatregelen voor sommige Insekten 

nog wel nut hebben. Zo heeft men in Groot-Brittannië door middel van een goed 

waarschuwingssysteem tot nu toe nog steeds de Coloradokever kunnen weren. 

Of bladluizen geweerd kunnen worden door invoercontrole’s van plantaardig 

materiaal moet sterk betwijfeld worden, zeker bij vervoer over kortere afstanden 

(b.v. binnen Europa). 

De vergadering werd door de voorzitter omstreeks 16.00 uur gesloten. Samen¬ 

vattingen van de lezingen zijn in dit nummer opgenomen. 

Nieuwendam, Jisperveldstraat 267. 

Entomologische aspecten van fytosanitaire invoerbepalingen 

door 

J. A. J. VEENENBOS 
Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen 

Ziekten en plagen zijn niet regelmatig over de wereld verspreid. Soms zijn 

de omstandigheden (klimaat, waardplant) wel gunstig, doch is de parasiet nog 

niet geïmporteerd. 


