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werkje rondgaan van W. Goellner-Scheiding, Bibliographie europäischer In¬ 

sekten. 

Drs. J. A. W. Lucas besprak en liet weer een aantal interessante zweefvliegen 

en nu ook kameelhalsvliegen zien. 

P. Poot besprak en toonde een aantal zeer zeldzame in Nederland gevangen 

kevers, waarbij enkele nieuwe voor onze fauna. 

Dr. D. C. Geijskes besprak en toonde een aantal Trichoptera uit het bekende 

Malpi-gebied bij Valkenswaard en verzameld door Drs, H. W. van der Wolf. 
Na de gemeenschappelijke lunch in genoemd hotel werden om ca. 2 uur de 

wetenschappelijke mededelingen voortgezet. 

Br. Virgilius Lefeber besprak wederom zeldzame Aculeata, merendeels uit 

Z.-Limburg en de Belgische kant van de St. Pietersberg. 

B. van Aartsen besprak en vertoonde vangsten van zeldzame vlinders en 

zweefvliegen in 1969. 

Dr. H. H. Evenhuis hield een voordracht over: de identiteit van Alloxysta 

rubriceps (Kleffer 1902) (Cynipidae Alloxystinae), een hyperparasiet van de 

melige pruimeluis, Hyalopterus pruni (F.) 

Dr. A. Diakonoff vertoonde een doos met grote Tortriciden uit Centraal-Azië. 

Dr. J. Teunissen besprak 17 bladwespen (Hym. Symph.) die nieuw zijn voor 

onze fauna en waarvan hij er zes toonde. 

Tenslotte hield Dr. G. L. van Eyndhoven een verhandeling over de melk- 

mijt. 

Alle voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich soms 

interessante discussies, die met het oog op de beschikbare tijd wel eens bekort 

moesten worden. 

Nadat dan niemand meer het woord verlangde, werd deze druk bezochte ver¬ 

gadering door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, om ca. 4 uur gesloten. 

Amsterdam 1005, Weesperzijde 23-11. 

Verslag van de 74ste bijeenkomst van de afdeling 

Toegepaste Entomologie 

door 

L. P. S. van der GEEST, sekretaris 

Op woensdag 15 april 1970 werd in Gent en in Wetteren, België, de 75ste 

bijeenkomst van de afdeling Toegepaste Entomologie gehouden, die door een 29-tal 

leden en introducés werd bijgewoond, ’s Morgens werd een bezoek gebracht aan 

de afdeling Entomologie van de Rijkslandbouwhogeschool te Gent, terwijl de na¬ 

middag werd doorgebracht in het Rijksstation voor Nematologie en Entomologie 

te Wetteren. 

Na de opening door de voorzitter werden de bezoekers welkom geheten door 

Prof. Dr. C. Pelerents van de Rijkslandbouwhogeschool in Gent, waarna deze 

de organisatie van de afdeling Entomologie en haar plaats binnen de Landbouw¬ 

hogeschool besprak. Vervolgens gaf hij een overzicht van het onderzoek over de 

steriele mannetjes-techniek, zoals dat in Gent wordt uitgevoerd met de koolvlieg 
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Delà hrassicae. Dr. A. de Loof gaf daarna een uiteenzetting over zijn werk, waar¬ 

bij hij de invloed van hormonen op de dooiervorming bij eieren van de colorado¬ 

kever nagaat met behulp van elektroforese en door middel van elektronenmikros- 

kopie. Vervolgens hield Ir. L. Hertveldt een uiteenzetting over dat deel van 

het koolvliegonderzoek, dat gebaseerd is op veldwaarnemingen. Zo blijken er in 

het Gentse tuinbouwgebied twee verschillende vormen van dit insekt voor te ko¬ 

men, die morfologisch goed van elkaar zijn te onderscheiden, maar die geografisch 

niet van elkaar gescheiden zijn. Ook besprak hij zijn werk over de invloed van 

ultra-sonische trillingen op het gedrag van nachtvlinders en de eventuele mogelijk¬ 

heden hiervan voor de toepassing in de praktijk. Lie. E. van Daele lichtte zijn 

onderzoek over de Lepidopterafauna toe. Er komen in het Gentse tuinbouwgebied 

niet minder dan 700 soorten voor, waaronder de Noctuidae, Arctiidae en Geome- 

tridae zeer sterk zijn vertegenwoordigd. Ook een onevenredig groot aantal soorten 

Tortriciden worden jaarlijks gevangen. Ir. A. Heungens besprak tenslotte enkele 

problemen die zich in de Azaleateelt kunnen voordoen. Hierbij kregen vooral de 

Nematoden en mijten de aandacht. De morgen werd besloten met een rondleiding 

door de laboratoria, waar de verschillende onderzoekers demonstraties betreffende 

hun werk hadden opgesteld. 

Na de lunch, die gebruikt werd in het studentenrestaurant van de Landbouw¬ 

hogeschool, werd het programma voortgezet in het Rijksstation voor Nematologie 

en Entomologie te Wetteren. De directeur, Ir. J. D’Herde, verwelkomde de deel¬ 

nemers aan de excursie en gaf een kort overzicht van de geschiedenis van het sta¬ 

tion en van de wijze, waarop het landbouwkundig onderzoek in België is georga¬ 

niseerd. Daarna bespraken de onderzoekers Ir. R. de Clercq en Dr. Ir. O. van 

Laere hun werk. De heer de Clercq houdt zich vooral bezig met het bestuderen 

van nieuwe insektenplagen van land- en tuinbouwgewassen in België. Dit kunnen 

nieuw geïmporteerde plagen zijn, maar ook plagen, die om een of andere reden 

in belangrijkheid zijn toegenomen. Een van de belangrijkste projekten in Wetteren 

is de tarwestengelgalmug Haplod/plosis equestris. Andere plagen die bestudeerd 

worden, zijn o.a. de cactuswolluis Rhizoecus c actie ans, de uienmineervlieg D/zygo¬ 

ma cepae en de over het algemeen onschadelijke aardappelstengel hoorder Hydroe- 

c/a micacea, die onlangs zeer grote schade in de hopkultuur heeft veroorzaakt. 

Interessant ook is het voorkomen van een tropische kakkerlak op een aantal be¬ 

drijven, waar Sansev/eria's worden gekweekt. Het onderzoek van Dr. van Laere 

is geconcentreerd op de bijenteelt. Veel werk heeft hij verricht op het gebied van 

de endocrinologie van de bijen, waarbij hij ondermeer gebruik maakte van immuno- 

fluorescentie-mikroskopie ten einde de produktie van hormonen in neurosecretoire 

cellen te kunnen volgen. Ook wordt gewerkt aan de selektie van nieuwe bijenstam¬ 

men. Hiervoor heeft men de beschikking over bevruchtingskastj es, die in een 

geïsoleerd gebied nabij Eupen staan opgesteld. Ook wordt bij dit onderzoek ge¬ 

bruik gemaakt van kunstmatige inseminatie. Een ander terrein van onderzoek is 

de studie van de honinggevende flora door middel van een pollenanalyse van een 

groot aantal honingmonsters (ruim 2800). In de toekomst zal ook meer aandacht 

worden besteed aan bijenziekten. 

De vergadering werd omstreeks 17.00 gesloten. 

Nieuwendam, Jisperveldstraat 267. 


