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Summary 

This article deals with insects as vectors of virus diseases in plants. A survey 

is given of the way in which viruses can be transmitted from diseased to healthy 

plants, of the methods of feeding of insects and of the various modifications in 

the structure of their mouth parts in connection with their methods of feeding. 

The transmission of the squash mosaic virus by Diabrotica beetles, the piercing 

and suctorial mouth parts of the Rhynchota and the way of feeding of the 

latter are discussed. Special attention is drawn to the investigations of Weber 

(1928) on the anatomy of the cells of the salivary glands and the stomach wall in 

feeding and starving aphids (Aphis jabae). The various relationships between 

vector and virus are discussed; attention is drawn to the virus inheritance in some 

leafhoppers and to the multiplication of these viruses in their vectors. The re¬ 

lationships of non-persistent and persistent viruses to their vectors are discussed 

and the characters of both types of viruses in connection with these relationships 

are mentioned. 

Wageningen, Prof. Ritzema Bosweg. 39. 

Het bestrijden van plantenviren door bestrijding 

van de virusoverbrengende insecten 
door 

J. WALRAVE !) 

Reeds jaren geleden heeft men in de pootgoedteelt geprobeerd om virus¬ 

infectie te voorkomen door de belangrijkste vector, Myzus persicae Sulz., te eli¬ 

mineren. Veel verwachting koesterde men over het rooien van perzikbomen, de 

plant waarop de luis als ei overwintert, en over V.B.C. bespuitingen van perziken. 

Deze maatregelen sorteerden echter weinig resultaat, wellicht door de grote af¬ 

standen waarover gevleugelde luizen zich kunnen verplaatsen, door het feit dat 

Myzus persicae ook met succes als ei overwintert op Prunus serotina en door de 

ontzaggelijke voortplantingsmogelijkheden van de luis. 

Met de komst van de systemische insecticiden (Pestox en Systox) laaide de 

hoop op effectvolle luisbestrijding weer op. De mogelijkheden van deze insecti¬ 

ciden werden door ons op tweeëerlei wijze onderzocht: 

1. Laboratoriumproeven, waarbij de werkingssnelheid en werkzaamheidsduur 

en systemische werking werden bestudeerd. 

2. Veldproeven met aardappelen, waarbij in samenwerking met de Planten - 

ziektenkundige Dienst te Wageningen de mogelijkheden van Pestox werden na¬ 

gegaan. 

Van de laboratoriumproeven zullen hier enkele gegevens worden vermeld. 

Methodiek en materiaal 

Meestal werden jonge planten gebruikt die in de kas waren opgekweekt. Met 

een penseel werd de te toetsen vloeistof op boven- en/of onderzijde van het blad 

1) Vroeger bij het LP.O. te Wageningen, thans bij Shell Nederland N.V. te Den Haag. 
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gestreken of er met een De Vilbiss-spuit opgespoten. Op bepaalde tijden na de 

toediening werden de luizen op het blad gebracht. Met behulp van een plastic 

ringetje, waarvan de naar het blad gerichte kant beplakt is met laken om schuiven 

te voorkomen en de andere kant af gedekt is met een dekglaasje, werden de luizen 

op onderkant of bovenkant van het blad gelocaliseerd. Meestal werden er 5 vol¬ 

wassen, ongevleugelde luizen per kamertje en 25 of 50 per object gebruikt. Regel¬ 

matig werd het aantal dode luizen geteld om het verloop van de luisdoding na te 

gaan. 

Van Pestox werd het 66%, van Systox het 50% werkzaam bestanddeel bevat¬ 

tende preparaat gebruikt. 

W erkings snelheid 

1. Pestox = bis-(bis dimethyl-aminofosfaatanhydride). 

Uit tabel I blijkt het bij de hoogste concentraties minstens 45 uur te duren 

voordat 85% der luizen gedood is als ze 1 dag na bespuiting op de planten wor¬ 

den gebracht. Men kan per bespuiting ± 0,1 cc op een blad brengen, zodat waar 

meer dan 0,1 cc per blad is gebruikt, meerdere malen is bespoten. 

Grafiek 1 toont duidelijk aan dat geen snellere doding met Pestox kan worden 

verkregen als men de planten druipnat spuit met een meer dan 0,6% werkzaam- 

bestanddeel (w.b.d.) bevattende Pestox oplossing. Het duurt dan ongeveer 40 

uur voor 85% der luizen dood is. Als proefplant werd gebruikt Vicia faba en als 

luizensoort Aphis fabae. 

TABEL I (Pestox) 

Hoeveelheid 
w.b.d. per blad 

Quantity of 

active ingredient 

per leaf 

Aantal uren na 
behandeling 
waarop de 

luizen aange¬ 

bracht wer¬ 
den 

Time in hours 

elapsed be¬ 

tween treat¬ 

ment and 

aphid in¬ 
festation 

85% der 
dieren dood 

na 

Number of 

hours required 

for 85% 
mortality 

Aantal luizen 

op blanco 

dan dood 
voor 

% of aphids 

killed on 

check 

Bladluis¬ 
soort 

Aphid species 

Plantensoort 

Plant species 

0,4 cc 0,05% 24 60 uur 15% Aphis fabae Phaseolus 
vulgaris 

0,1 cc 0,4 % 17 50 uur 18% Vicia faba 
0,4 cc 0,2 % 24 40 uur 10% 

” 
Phaseolus 
vulgaris 

0,4 cc 0,2 % 3 65 uur 15% 5? 
0,3 cc 0,4 % 3 60 uur 18% 
0,3 cc 0,4 % 3 120 uur 35% 
0,4 cc 0,4 % 3 45 uur 0% Myzus persicac Solanum 

tuberosum 
1 cc 0,4 % 3 45 uur 20% 5? 
1 cc 0,4 % 3 120 uur 5% Aphis fabae Phaseolus 

vulgaris 
0,2 cc 0,2 % 23 32 uur 35% ,, ,, 
0,2 cc 0,2 % 46 52 uur 30% ” 
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Met eenzelfde concentratiereeks op aardappel met als luis Myzus persicae be¬ 

reikten wij overeenkomstige resultaten. 

2. Systox = ethylmercaptoethyl-diëthyl-thiofosfaat. 

De werkingssnelheid van Systox is belangrijk groter dan die van Pestox. In 

tabel II zijn enkele proef resultaten samengevat. Hieruit blijkt dat, behoudens en¬ 

kele uitzonderingen, van de voor de proeven gebruikte luizen pas na 15 uur 85% 

gedood is. 

Evenals voor Pestox is voor Systox een concentratie-proef genomen. De ge- 

GRAFIEK 1 

•••o 0,1 0/q w.b.d. Pestox 
+ — + 0,2 0/o w.b.d. Pestox 
+ . + . 0,4 0/q w.b.d. Pestox 
*»• + + 0,6 0/q w.b.d. Pestox 

. 0,8 o/o w.b.d. Pestox 
•-— 1,6 °/o w.b.d. Pestox 
-2,4 o/o w.b.d. Pestox 
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(w.b.d. = active ingredient) 
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number of hours after placing of lice 
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gevens, in grafiek 2 vermeld, tonen aan dat opvoering der concentratie tot meer 

dan 0,1 % de doding niet versnelt. De proef werd uitgevoerd met Myzus persicae 

op aardappelen. 

W erkzaamheidsduur 

De werkzaamheidsduur is bepaald door op bespoten aardappelplanten op 

diverse tijdstippen na de behandeling 100 luizen te brengen en de mortaliteits- 

curve ervan te bepalen. 

Pestox. 

24 dagen na behandeling van aardappelplanten met een 0,2% w.b.d. bevat¬ 

tende Pestox-oplossing was er nog werking van de Pestox waarneembaar. De 

luizen werden echter langzaam gedood. In grafiek 3 zijn de resultaten samen¬ 

gevat. De controle is dezelfde voor alle objecten. 

Systox. 

Drie weken na de bespuiting van aardappelplanten met 0,1% Systox blijkt de 

doding van Myzus persicae ongeveer even snel te verlopen als met Pestox 0,2% 

1 dag na de bespuiting. In grafiek 3 is de werkingssnelheid van Systox op ver¬ 

schillende tijdstippen na bespuiting in beeld gebracht. 

TABEL II (Systox) 

Hoeveelheid 
w.b.d. per blad 

Quantity of 

active ingredient 

per leaf 

Aantal uren na 
behandeling 
waarop de 

luizen aange¬ 

bracht wer¬ 
den 

Time in hours 

elapsed be¬ 

tween treat¬ 

ment and 

aphid in¬ 

festation 

85% der 
dieren dood 

na 

Number of 

hours required 

for 85% 
mortality 

Aantal luizen 

op blanco 

dan dood 
voor 

% of aphids 

killed on 

check 

Bladluis¬ 
soort 

Aphid species 

Plantensoort 

Plant species 

druipnat 0,1 % 7 18 uur 2% Myzus persicae Solanum 
tuberosum 

0,1 % 20 14 uut 0% Aulacorthum 
solani 

» 

0,1 % 20 25 uur 7% Myzus persicae ,, 
0,15% 69 3 uur 0% ,, 
0,15% 90 5 uur 0% ,, 
0,1 % 24 16 uur 7% ,, 
0,1 % 24 16 uur 8% Aulacorthum 

solani 
” 

0,2 % 66 52 uur 55% Myzus persicae Phaseolus 
vulgaris 

0,2 % 20 40 uur 2% » 
0,2 % 44 3—4 uur 0% ” Solanum 

tuberosum 
„ ' 0,2 % 72 30 uur 16% '• 

0,1 % 72 40 uur 28% »■ ” 
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Transport in de plant 

1. Transport van onder- naar bovenkant van het blad en omgekeerd. 

Deze proeven zijn genomen met Phaseolus vulgaris door onder- of bovenkant 

van het enkelvoudige blad met Pestox of Systox te bestrijken. Daarna werden 

luizen op boven- en onderkant van bespoten en onbespoten bladen gezet en de 

mortaliteitscurve bepaald. De opname van Pestox en Systox bleek door onder- en 

bovenkant van het blad even snel plaats te vinden. De luizen werden, als ze 24 

uur na behandeling op de bladen werden gezet, even snel gedood wanneer ze op de 

GRAFIEK 2 

0,025 0/o w.b.d. Systox 
0,05 0/o w.b.d. Systox 
0,1 O/o w.b.d. Systox 
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bespoten kant als wanneer ze op de tegenovergestelde kant van het blad werden 

gezet. 

2. Transport van top naar basis, basis naar top en ene zijde van de hoofdnerf 

naar andere zijde van de hoofdnerf van een blad. 

Deze proeven, die eveneens met het jonge enkelvoudige blad van Phaseolus 

GRAFIEK 3 
Werkzaamheidsduur van Pestox (0,2 o/0 w.b.d.) en Systox (0,1 0/0 w.b.d.) 

Period of action of Pestox (0,2 0/q act. ingr.) and Sytox (0,1 0/q act. ingr.) 

+ —*• 
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percentage 
dode luizen 

Systox Ie bezetting, 7 uur na bespuiting 
Systox 2e bezetting, 194 uur na bespuiting 
Systox 3e bezetting, 513 uur na bespuiting 

Pestox Ie bezetting, 24 uur na bespuiting 
Pestox 2e bezetting, 192 uur na bespuiting 
Pestox 3e bezetting, 564 uur na bespuiting 

(placing) (hrs after spraying) 
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percentage 
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controle 
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vulgaris zijn genomen, toonden aan dat er een duidelijk transport is van basis 

naar top, een matig transport van de ene zijde van de hoofdnerf naar de andere 

en weinig of geen transport van top naar basis. 

Om verplaatsing over de cuticula te voorkomen werd op de grens van be¬ 

handelde en onbehandelde bladhelft een vaselinelaagje aangebracht. 

3. Transport van het ene blad naar het andere. 

Bij Phaseolus vulgaris konden wij met luizen geen transport aantonen van het 

ene naar het andere enkelvoudige blad als het ene blad 3 X druipnat werd be¬ 

spoten met een vloeistof die 0,2% w.b.d. Pestox III bevatte. Met één Systox- 

bespuiting met een 0,2% w.b.d. bevattende vloeistof constateerden wij wel enig 

transport van het behandelde naar het onbehandelde blad. 

In de stengel van Vicia faba treedt duidelijk transport van onder naar boven en 

omgekeerd op. 

Proeven over transport zijn uitgebreid voortgezet met aardappelplanten. Hier¬ 

uit bleek dat Systox sneller getransporteerd wordt dan Pestox, althans dat de 

luizen bij gebruik van Systox vaak eerder dood gingen op het onbehandelde deel 

der plant dan wanneer Pestox werd gebruikt. Biologisch gezien is het systemisch 

effect van Systox dus beter dan van Pestox. De ouderdom der planten bleek voorts 

van grote invloed te zijn op de snelheid waarmede de systemische insecticiden 

worden vervoerd, een eigenschap die men overigens al eerder in de literatuur kan 

aantreffen. 

Op het onbehandelde deel der plant gaan de luizen echter nimmer zo snel 

dood als op het behandelde deel. Soms zijn de verschillen erg groot. 

Bezinnen wij ons thans op de conclusie die wij uit een en ander kunnen trek¬ 

ken. 

Men moet bedenken dat om virusverspreiding te voorkomen de vector gedood 

moet zijn vóór het virus overgebracht is. Het is in verband hiermede wenselijk om 

de viren te verdelen in non-persistente en persistente viren. Non-persistente viren 

worden in korte tijd opgenomen en afgegeven, terwijl bij de persistente opname 

en afgifte langer duren. Bovendien ligt er bij de persistente viren een vrij lange 

circulatieperiode tussen opname en afgifte, bij de non-persistente niet. Speelt zich 

bij de non-persistente viren elke handeling in enkele seconden of hoogstens enkele 

minuten af, bij de persistente viren moet men rekenen met vele minuten, ja soms 

vele uren. 

Voorts moet onderscheid worden gemaakt tussen apteren en alatae. 

Persistente viren. 

Komen alatae besmet'aan, dan zal bijna steeds infectie plaats vinden. Alleen 

wanneer de tijd voor infectie (na het verstrijken der circulatie-periode) erg lang 

is zal de luis dood zijn vóór infectie heeft plaats gevonden. Voor bladrolvirus van 

de aardappel is dat geenszins het geval, evenmin als voor het vergelingsziekte- 

virus van de biet. Doordat de luizen op bespoten velden niet zo lang leven als op 

onbespoten velden zullen ze wel minder kwaad doen dan anders. Virusbesmetting 

wordt dus niet voorkomen, maar wel beperkt. 

Met de systemische insecticiden kan meer bereikt worden als men te doen heeft 

met onbesmet aangekomen alatae. Het virus moet dan eerst worden opgenomen en 

een circulatieperiode doormaken alvorens de luis in staat is tot infectie. 
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Naarmate de tijd voor opname en afgifte van het virus langer is en de circulatie- 

periode groter, kan men beter resultaten boeken, omdat er meer kans bestaat dat 

de luis gedood is alvorens hij virus heeft verspreid. 

Virusverspreiding door apteren zal men sterk kunnen beperken en soms voor¬ 

komen, daar luizen altijd virusvrij worden geboren en apteren zich uiteraard 

langzaam over het veld verspreiden. Door deze langzame verspreiding verblijven 

ze lang op de virusbron en gaan vaak dood voor ze een gezonde buurplant be¬ 

reikt hebben. 

Non-persistente viren. 

Daar opname en afgifte van virus zeer snel plaats vindt (in enkele seconden 

of hoogstens enkele minuten) kan men infectie door besmette luizen, die aan 

komen vliegen, niet voorkomen. Ook zelfs dan, wanneer de luizen onbesmet ko¬ 

men aanvliegen in een veld met zieke planten, zullen ze nog veel virus kunnen 

verspreiden. 

Ongevleugelde luizen doen op zichzelf al minder kwaad dan gevleugelde, om¬ 

dat ze zich minder snel verplaatsen, maar zullen bij non-persistente viren meer 

virus kunnen verspreiden dan bij de persistente. 

Daar Systox sneller werkt en beter in de plant verdeeld wordt dan Pestox ver¬ 

dient Systox de voorkeur als men met behulp van een insecticide virusverspreiding 

wil beperken. Virusinfectie voorkomen kan men echter niet. Voor de pootgoed- 

teelt bieden deze middelen dan ook geen perspectieven, tenzij men hele gebieden 

ermede behandelt (ook consumptieaardappelen). 

Voor de bietenteelt (vergelingsziekte) zijn ze uiteraard niet van betekenis ont¬ 

bloot als men over het bezwaar van de enorme giftigheid voor mens en dier heen 

stapt. 

Een uitgebreide uiteenzetting met documentatiemateriaal over de hierboven aan¬ 

gehaalde proeven zal mettertijd in het Tijdschrift over Plantenziekten verschijnen. 

Summary 

In laboratory experiments with beans and potatoes the speed and the period of 

action of Pestox III and Systox, together with their transport in the plant, have 

been studied. 

With Pestox III it takes at least 40 hrs to kill 85% of the aphids if they were 

placed on the plants 1 day after the plants had been sprayed (Table I). In¬ 

creasing the concentration of Pestox III above 0.6% does not accelerate the per¬ 

centage kill (Graph 1). In corresponding experiments with Systox to achieve the 

same percentage kill as with Pestox III a shorter time was required, namely 15 hrs 

(Table II). This figure could not be decreased by raising the concentration above 

0.1% (Graph 2). 

For both Pestox III and Systox the period of action is at least 3 weeks 

(Graph 3). 

Transport of both these materials through the leaf from one surface to the other 

is rapid in either direction. If leaves were sprayed on one surface only and 24 hrs 

later the aphids were placed on both surfaces, they were killed equally quickly. 

Transport from leaf-base to leaf-tip was much quicker than transport in the reverse 

direction, while its rate of travel laterally across the leaf is much slower. 
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The transport is also observed in both directions in the stem, but aphids were 

killed quicker when placed on the treated sector than when placed on the un¬ 

treated. 

A fuller account will appear in „Tijdschrift over Plantenziekten”. 

The conclusion of the experiments is that Pestox III and Systox are of no real 

value in controlling the spread of non-peristent viruses. 

On the other hand the control of the spread of persistent viruses by apterous 

and uninfected winged aphids is largely possible and under certain circumstances 

— i.e. a long circulation period in the aphid — absolutely possible. Systox is pre¬ 

ferable for this purpose. 

At the moment there appears to be no use for either of these materials in seed- 

potato growing. 

The prevention of virus infection and -spread in other crops will require 

further detailed research. However wide-ranging successes are not anticipated. 

Wageningen, Hinkeloordseweg 7. 

De meervoudsvorm van het woord „virus” 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

De vraag, wat voor ons in Nederland de juiste meervoudsvorm moet zijn van 

het Latijnse woord „virus”, heeft reeds meermalen de pennen in beweging ge¬ 

bracht. In Engeland heeft men er een Engels meervoud van gemaakt, „viruses”; 

in Duitsland heeft men de vorm „Viren” gekozen, die geheel past in de wijze van 

meervoudsvorming bij de vreemde woorden in de Duitse taal. In Nederland ziet 

men bij de phytopathologen gewoonlijk „viren”, bij de medici veelal „virussen” 

of „vira”. 

De omstandigheid, dat nu juist in dit nummer van de Entomologische Berich¬ 

ten de inleidingen van het symposion „Insecten en viren” worden af gedrukt, is een 

mooie gelegenheid op deze quaestie nog eens terug te komen. De moeilijkheid bij 

dit alles is, dat het woord „virus” in het Latijn niet in het meervoud voorkomt, 

of althans dat de meervoudsvorm den huidigen latinisten tot dusverre niet bekend 

is geworden. Het behoort tot een kleine groep van 3 onzijdige woorden (neutra) 

van de 2e declinatie, die op -us uitgaan. De beide andere zijn „vulgus” (gepeupel) 

en „pëlagus” (zee; klemtoon op ë) ook zij komen niet in het meervoud voor. 

Daar het woord „virus” door de recente ontwikkeling van de ziekteleer meer 

en meer wordt gebruikt, zou het wenselijk zijn in Nederland tot één meervouds¬ 

vorm te komen en daarvoor diegene te kiezen, die taalkundig het meest verant¬ 

woord is. 

Te dien einde heb ik contact gezocht met Prof. Dr A. D. Leeman te Amsterdam 

en met Dr C. A. Backer te Heemstede. De adviezen dezer beide heren stemden 

volkomen met elkaar overeen. Het volgende is dan ook grotendeels aan hun in¬ 

lichtingen ontleend. 

Het woord „virus”, dat oorspronkelijk „giftig vocht” betekende, is in de oude 

geschriften nooit in het meervoud aangetroffen, doch daar de neutra van de 2e, 

3 e en 4e declinatie zonder uitzondering hun meervoud met de uitgang -a vormen, 


