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Sterilisatie bij insekten 

door 

J. A. JOBSEN 

(Laboratorium voor Entomologie, Wageningen) 

De eenzijdige bestrijding van plagen met chemische middelen, die hun werking 

uitoefenen door het doden van het insekt, roept grote moeilijkheden op. 

Een van de uitwegen is de toepassing van de sterilisatietechniek. Sterilisatie kan 

op fysische en op chemische wijze worden bewerkt. Men verwacht, dat fysiolo¬ 

gische resistentie hier minder snel zal optreden. Selectiedruk in de zin zoals die 

bij insekticiden voorkomt, nl. het in de eerste plaats doden van de zwakke indivi¬ 

duen, lijkt hier niet op te gaan. Proeven gedaan met het langdurig blootstellen 

van insekten aan lage doses straling, hadden geen resistentie tot gevolg. Natuurlijk 

is wel gedragsresistentie mogelijk, bv. het ontlopen van de chemosterilantia. Het 

grote directe voordeel van een sterilant boven een insekticide is het aanwezig 

blijven van de gesteriliseerde individuen in de populatie. Populatiedynamisch ge¬ 

zien zijn deze insekten dood: zij reproduceren niet. Maar wel concurreren de 

steriele mannetjes — indien hun sexuele daadkracht niet is aangetast — met de 

fertiele mannetjes. Indien men een overmaat aan steriele mannetjes toevoegt, 

ontvangt ieder wijfje een hoog percentage steriel sperma. Wanneer (zoals bij 

Cochliomyia) een wijfje slechts eenmaal wordt bevrucht, heeft een hoog percentage 

der wijfjes in het geheel geen nakomelingschap! Door uitzwermen van de ge¬ 

steriliseerde insekten kan dit effect naar andere plaatsen worden overgebracht; 

overlapping van de generaties draagt het effect ook over op de volgende generatie. 

Grote bekendheid verwierf de spectaculaire uitroeiing van de vleesvlieg Cochlio¬ 

myia hominivorax op Curaçao en in Florida. De sterilisatie werd hier teweeg¬ 

gebracht door y-stralen. Deze methode heeft enkele bezwaren: er zijn grote kosten 

aan verbonden; een tijdelijke verhoging van de natuurlijke populatie is dikwijls 

ongewenst, zeker indien de imagines vektoren van ziekten van mens, dier of plant 

zijn; sommige insekten zijn niet in grote massa’s te kweken en straling kan de 

sexuele daadkracht beïnvloeden. 

Geschikte chemische sterilantia echter zouden te gebruiken zijn in de natuurlijke 

populatie. Het toetsen van middelen wordt vergemakkelijkt door de parallel met 

het onderzoek naar chemotherapeutica tegen kanker. Hierin werkt men met anti- 

metabolieten en straling imiterende stoffen. 

Steriliteit kan op verschillende wijzen tot stand komen: De fecunditeit kan 

gereduceerd worden door het doden van oögoniën en spermatogoniën, remming 

van de dooierproductie of een verkorting van de ovipositieperiode. Een kleine 

wijziging in het genoom van de geslachtscel kan bij het uitgroeien van het embryo 

als dominante lethaliteit tot uiting komen. Straling en straling imiterende stoffen, 

zowel als antimetabolieten hebben de eigenschap dat ze kunnen ingrijpen op de 

synthese van nucleinezuren. Deze nucleïnezuren zijn de belangrijkste bestanddelen 

van de chromosomen. Een breuk, koppeling of wijziging van een chromosoom 

kan bovengenoemde gevolgen hebben. 

Nucleïnezuren zijn bovendien de mallen waarnaar de eiwitten worden gemaakt. 
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Wordt hierin iets in de war gestuurd, dan kan de dooierproductie tot staan ko¬ 

men. In ons eigen onderzoek hebben wij vroegtijdige oösorbtie waargenomen, die 

vermoedelijk aldus is ontstaan. 

Het aantal selectieve stoffen is nog gering. Van de antimetabolieten zijn vooral 

de folinezuur antagonisten 5-fluoruracil en 5-fluororootzuur van belang. De meest 

belovende straling imiterende stoffen zijn verbindingen met twee of meer ethyli- 

minegroepen: 1,1 -sulfinylbisaziridine, ,,tepa”, „tretamine” en „apholate”. Deze 

stoffen hebben alle bekendheid om hun vermogen, de groei van kankercellen te 

remmen. In bepaalde concentraties echter wekken ze juist kanker op. Voorzichtig¬ 

heid bij verspreiding in het open veld blijft dus ten zeerste geboden. Bij het toetsen 

van middelen zal naar selectiviteit gezocht moeten worden. Deze kan eventueel 

verkregen worden door toevoegen van „sex attractants”. 

Mogelijkheden voor toepassing in de praktijk zijn beslist niet alleen aan het 

voorkomen van de betreffende insekten op ,,oecologische eilanden” gebonden. 

Geografische isolatie blijkt trouwens meer voor te komen, dan men geneigd is 

te veronderstellen en ook gedragsisolatie is een mogelijkheid (bij sterilisatie- 

proeven in Zwitserland is gebleken, dat de meikever uit het veld steeds naar 

dezelfde bomen teruggaat om te copuleren). 

Hiervoor, en om het juiste tijdstip van behandeling vast te stellen, is nog veel 

en uitgebreid oecologisch en populatiedynamisch onderzoek nodig. 

Summary 

Discussion of the possibilities to sterilize insects as a means to deal with pests. 

De invloed van juveniel hormoon (JH) op de metamorfose en 

de heteromorfose van Hyalophora cecropia L. (Lep., Saturniidae) 
door 

G. B. STAAL 

(Laboratorium voor Entomologie, Wageningen) 

De hormonale regeling van de metamorfose (ontwikkeling van rups tot pop 

en van pop tot imago) kan experimented worden bewezen door ingrepen zoals 

het implanteren van extra corpora allata (CA) of het verwijderen van deze orga¬ 

nen, alsook door het toedienen (per injectie of uitwendig) van extracten, die rijk 

zijn aan juveniel hormoon of van stoffen die een overeenkomstige werking hebben 

(farnesol e.d.). 

De ontwikkeling van pop tot vlinder is zeer gemakkelijk te verstoren door 

extra JH, omdat het natuurlijke niveau van dit hormoon bij deze ontwikkeling 

vrijwel nihil is. Een pop kan bv. opnieuw een pop vormen binnen de bestaande 

pop. Bij de overgang van rups tot pop is dit niveau hoger, dit kan verklaren 

waarom de extra toediening hier geen resultaat heeft. Tot dusver is het hier 

alleen gelukt een lokaal effect te krijgen door implantatie van actieve CA in de 

tuberkels van IVe stadium-rupsen. Na een normaal Ve (en laatste) stadium wordt 

dan een pop gevormd met als enige afwijking een of meer larvale tuberkels. 


