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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. 
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Omgekeerd kan wel zeer gemakkelijk een voortijdige ontwikkeling tot pop, 

bv. uit een IVe stadium rups, worden geïnduceerd door allatectomie. Door deze 

ingreep daalt het niveau van JH tot nihil, maar de rupsontwikkeling gaat blijkbaar 

zo snel, dat in de gevoelige fase nog enig JH aanwezig is. In het laatste rups¬ 

stadium, dat langer duurt, is het klaarblijkelijk mogelijk om het JH vóór de 

gevoelige fase nog meer te drukken, zodat de ingreep hier kan leiden tot het over¬ 

slaan van het popstadium en de direkte vorming van partiële imagines. Later in de 

normale ontwikkeling tot volwassen dier worden de CA weer zeer actief, in het 

$ van Cecropia zelfs zodanig, dat hierin een grote reserve aan JH wordt opge¬ 

slagen, een feit, waarvan dankbaar gebruik wordt gemaakt voor de experimentele 

hormoonwinning. 

Gedurende de heteromorfose, de ontwikkeling van verschillen tussen de larve- 

stadia, ligt het JH-niveau ondanks cyclische activiteit van de CA relatief hoog. 

Niettemin kan in jonge larven van Cecropia dit JH-niveau door implantatie van 

actieve CA nog worden verhoogd, gezien het resultaat t.a.v. de heteromorfe ont¬ 

wikkeling. We zien meestal, dat de behandelde dieren een abnormale herhaling 

van stadiumkenmerken na de volgende vervelling te zien geven. Een dergelijk 

dier blijft gedurende alle volgende vervellingen intermediair tussen de stadia, de 

abnormale toestand wordt als het ware opgeschoven. Het Ve stadium, normaal 

het laatste, is dan echter niet het einde van de larvale ontwikkeling, maar meestal 

volgt dan nog een Vie stadium, dat in uiterlijk niet van een normaal Ve is te 

onderscheiden. Ook de ontwikkeling tot pop en vlinder is verder normaal. 

Ten aanzien van de practische toepassing van JH als eventueel bestrijdings¬ 

middel valt uit het voorgaande te concluderen, dat de metamorfose een zeer 

gevoelige maar kortdurende fase (1—2 dagen) heeft in het begin van de ont¬ 

wikkeling tot imago. In de larve ligt de situatie kwantitatief veel ongunstiger, 

terwijl de verkregen abnormaliteiten niet irreversibel zijn. De opname van JH 

via het maagdarmkanaal is overigens hier een nog niet onderzocht perspectief. 

Summary 

Discussion of the influence of juvenile hormone on the metamorphosis and 

heteromorphosis of Hyalophora cecropia L. 

Rectificatie. Het is mij gebleken, dat bij het vervaardigen van een der tekeningen voor 

,,De Ned. Watermijten, Samenvatting” enz., helaas een vergissing gemaakt is. Fig. 142 (p. 

95) is niet van Unionicola aculeata, maar van U. intermedia intermedia $. De verwijzing 

„Fig. 142” moet dus worden overgebracht van p. 97 naar het $ van laatstgenoemde soort, 

p. 96. 

A. J. Besseling, Utrecht. 

Araschnia levana L. (Lep., Nymphalidae). In aansluiting op mijn artikel in de Ent. Ber. 

van 1 februari 1961 en het verzoek van de heer Lempke van 1 februari 1964, moet ik 

helaas voor de omgeving van Deventer constateren, dat de vlinder daar volkomen is ver¬ 

dwenen. 

Ook verder oostwaarts —- wat Overijsel betreft — tot in Twente toe, is volgens mijn 

waarnemingen levana een zeer zeldzame verschijning. 

W. Oord, Potterstraat 16, Deventer. 


