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Degeneratieverschijnselen in het aardbeigewas worden in binnen- en buitenland 

voornamelijk vermeld uit de gebieden, waar de aardbeicultuur reeds lang gedreven 

wordt. Onderzoek heeft uitgewezen, dat virusziekten in het optreden van deze 

verschijnselen een belangrijk aandeel hebben en dat de aardbeiknotshaarluis (Pen¬ 

tatrichopus fragaefolii Cock.) de voornaamste overbrenger van deze virusziekten 

is. Deze bladluis vertoont een sterke voorkeur voor het jonge, nog niet ontplooide, 

of zich net ontplooiende blad, zomede voor de groeitoppen der stolonen. In onze 

kweekproeven op de wilde bosaardbei (Fragaria vesca) bleek ook het zeer oude, 

vaak reeds vergelende blad voor de dieren aantrekkelijk te zijn. Op de cultuuraardbei 

vindt men deze bladluis in het veld in het groeiseizoen ook wel op het oude blad, 

doch dan steeds in veel geringer aantal dan op het jonge blad. 

Pentatrichopus fragaefolii Cock, is een niet migrerende bladluis, wier voorkomen 

.in ons land in het veld vrijwel uitsluitend gebonden is aan de cultuuraardbei, 

waarop zij gedurende het gehele jaar wordt aangetroffen. Overwintering ge¬ 

schiedt in het parthenogenetische stadium; de geslachtelijke generatie, die te velde 

sporadisch, in kassen echter talrijker optreedt, is in ons land van geen betekenis. 

In de parthenogenetische generaties treden naast ongevleugelde ook gevleugelde 

moederdieren op. Het optreden van deze laatsten is afhankelijk van de populatie¬ 

dichtheid en van klimatologische en/of in de plant zetelende physiologische 

factoren (optreden van gevleugelden gedurende de herfstmaanden bij lage po¬ 

pulatiedichtheid !). 

Fluctuaties in de populatie van de aardbeiknotshaar¬ 

luis gedurende de loop van het jaar. 

Schommelingen in de populatiedichtheid houden bij bladluizen in het algemeen 

verband met : 

a. de ontwikkelingstoestand van de voedselplant; 

b. de physiologische toestand van het substraat (bijv. het blad) ; 

c. klimatologische factoren; 

d. het optreden van roofvijanden en parasieten; 

e. het wegvliegen van gevleugelden uit de kolonies. 

Waarnemingen betreffende het populatieverloop van de aardbeiknotshaarluis 

werden door ons verricht gedurende de jaren 1948 t/m 1953 in één- en meer¬ 

jarige aanplantingen, gelegen in de verschillende aardbei-centra van ons land. Zij 
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werden uitgevoerd aan de hand van het onderzoek van bladmonsters, genomen 

volgens de methode van Greenslade en Pearce (1940). De bladmonsters be¬ 

stonden of uit 50 blaadjes (jong, nog niet ontplooid), of uit 100 blaadjes (50 nog 

niet ontplooide + 50 oude) of uit 150 blaadjes (50 nog niet ontplooide + 50 

jonge, uitgegroeide + 50 oude, uitgegroeide). Steeds bleek de uitgesproken voor¬ 

keur voor het jonge, nog niet ontplooide blad. 

Uit het onderzoek bleek voorts, dat het jaar meestal inzet met een zeer geringe 

luisaantasting te velde. Deze kleine populatie handhaaft zich gedurende de maan¬ 

den Januari, Februari, Maart en April op een zeer laag niveau. Daarna doen zich, 

al naar gelang de weersomstandigheden gunstig of ongunstig zijn, de volgende 

mogelijkheden voor: 

a. de populatie begint in Mei duidelijk toe te nemen onder invloed van gunstige 

voedsel- (zie beneden) en klimaatsomstandigheden; er ontwikkelt zich dan een 

duidelijke topaantasting in de maanden Juni en Juli; na deze topaantasting 

volgt een sterke daling in het einde van Juli of het begin van Augustus, welke 

daling weer gevolgd wordt door een toenemen in de herfstmaanden. Deze si¬ 

tuatie werd waargenomen in de jaren 1948, 1949 en 1952. 

b. het populatieniveau blijft onder invloed van ongunstige weersomstandigheden 

in voorafgaande winter (sterke vorst), voorjaar en voorzomer (koud en nat 

weer !) tot in Augustus laag tot zeer laag, doch geeft in de herfstmaanden een 

duidelijke toename te zien. Deze situatie werd waargenomen in de jaren 1950, 

1951 en 1953. 

Gedurende de winterperiode wordt de luispopulatie onder invloed van vorst¬ 

perioden algemeen sterk gedecimeerd. Een duidelijke toename van de luispopulatie 

te velde werd in de jaren, gedurende welke de waarnemingen verricht werden, 

waargenomen of in de maanden Mei t/m Juni/Juli, of in de herfstmaanden. Het 

aantal luizen per blad, dus de populatiedichtheid, lag echter in het eerste geval 

steeds veel hoger (tot 13 luizen per blad) dan in het laatste geval (1—2 luizen 

per blad); er moet echter hier reeds gewezen worden op het feit, dat in de herfst¬ 

maanden per plant veel meer jong blad aanwezig is dan in de zomerperiode. 

Nagegaan werd welke factoren op dit populatieverloop invloed uitoefenden. De 

voornaamste factoren bleken in ons geval te zijn de ontwikkeling van de voedsel¬ 

plant (zie beneden), de physiologische toestand van het substraat (sterke voorkeur 

voor jong, nog niet ontplooid blad), de temperatuur (sterke versnelling van de 

ontwikkelingsduur door hoge temperaturen; vertraging bij lage temperaturen en 

sterfte door vriestemperaturen), de regenval (afspoelen !) en de uitdunning der 

kolonies door het wegvliegen van gevleugelden. 

Natuurlijke vijanden en parasieten bleken van zeer ondergeschikte betekenis te 

zijn. Slechts op de beide eerstgenoemde factoren zal hier nader worden ingegaan. 

De invloed van de aardbeiplant op de o n t w i k k e 1 i n g s- 

mogelijkheden van de aardbeiknotshaarluis en daar¬ 

mede op het verloop van de luispopulatie. 

Gezien de sterke voorkeur, die de aardbeiknotshaarluis vertoont voor het jonge, 

zich ontplooiende of net ontplooide blad, werden op ons verzoek in 1949 en 

1950 door de heer van Veen, destijds assistent van de R.T.C te Barendrecht, in 
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een Jucunda-aanplant te Ridderkerk, waarin door ons het verloop van de populatie¬ 

dichtheid werd nagegaan, op geregelde tijden en steeds aan dezelfde 20 planten 

tellingen verricht inzake het aantal per plant aanwezige jonge (= niet volgroeide) 

en oude (= volgroeide bladeren. De resultaten van deze opnamen zijn in de gra¬ 

fiek weergegeven. Hieruit blijkt, dat de curve, die de totale bladontwikkeling aan¬ 

geeft, twee duidelijke toppen vertoont. 
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Bladontwikkeling van een Jucunda-plant in de jaren 1949—1950. 

Leaf production in Jucunda strawberry in 1949—1950. 

.-. gemiddelde aantal oude bladeren per plant 

average number of maturing leaves per plant 

X - - - - X gemiddeld aantal jonge bladeren per plant 

average number of young, partly opened leaves per plant 

X -|—b -J- X gemiddeld totaal aantal bladeren per plant 

average total number of leaves per plant. 

De tellingen werden steeds verricht aan dezelfde 20 planten, staande in een productieveld. 

The counts are always made on the same 20 plants of a production field. 

1. De eerste periode, waarin veel jong blad gevormd wordt, is de voor jaars¬ 

periode van April t/m Juni. Het in deze periode gevormde jonge blad groeit 

echter spoedig uit tot oud blad; het gevolg is, dat zich in deze periode in totaal 

wel veel jong blad ontwikkelt, maar dat per momentopname relatief weinig 

jong blad en relatief veel oud blad, waaronder ook enig aantrekkelijk oud blad, 

aanwezig is. In deze periode vindt een geregelde verplaatsing van de bladluizen 

van het ouder wordende blad naar de jongste bladeren plaats (zie ook Dicker, 

1952, p. 154), terwijl een relatief sterke concentratie van de bladluizen op dit 

jonge blad verwacht kan worden. 

2. De tweede periode, waarin veel jong blad gevormd wordt, is de periode van 

Augustus t/m October. Dit jonge blad blijft echter lang jong, d.w.z. het groeit 

langzaam uit. Verwacht kan dus worden een sterkere spreiding der bladluizen 

grotere hoeveelheid jong blad en dus, bij gelijkblijvende totale aan- over een 
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tasting van de aanplant, een geringere aantasting per jong blad. Bij de waar¬ 

dering der waargenomen aantallen luizen moet met deze factor terdege rekening 

gehouden worden. 

Uit deze gegevens blijkt dus, dat, wat de voedingsmogelijkheden betreft, de 

gunstige perioden voor de ontwikkeling van de aardbeiknotshaarluis te velde vallen 

in de maanden April t/m Juni en Augustus t/m October. Deze laatste periode 

van sterke nieuwe bladvorming zet in na de oogst. In 1949 gaat de plant in Oc¬ 

tober in het ruststadium over; nieuw blad wordt dan niet of nauwelijks meer ge¬ 

vormd en het aanwezige jonge blad veroudert, d.w.z. verhardt, spoedig, terwijl het 

oude volgroeide blad in de nu volgende maanden geleidelijk afsterft. Het gevolg 

hiervan is, dat vaak in November en December een opvallende stijging van het 

aantal luizen per jong blad waargenomen kan worden als gevolg van de concen¬ 

tratie van de dan aanwezige luizen op het dan nog aanwezige geringe aantal voor 

voeding geschikte „jonge” bladeren; voorts dat begin Maart nog slechts zeer wei¬ 

nig blad aan de planten aanwezig is. In de loop van Maart en in April zet dan, 

onder invloed van de gunstige klimaatsomstandigheden in het voorjaar, de vor¬ 

ming van nieuw blad weer krachtig in. In Mei zien wij gewoonlijk dan ook weer 

de luispopulatie sterk toenemen. 

Critieke punten voor de aardbeiknotshaarluis in de ontwikkeling van de Jucun- 

da-plant in het groeiseizoen 1949—1950 waren dus: 

a. de Juli-maand in 1949, waarin mede als gevolg van de bloeiphase, waarin 

de plant net heeft vertoefd, slechts weinig jong blad aanwezig is; 

b. de wintermaanden; 

c. de maand Maart 1950, waarin nog slechts zeer weinig blad aanwezig is. 

Voor deze bladluis gunstige perioden in de ontwikkeling van de Jucunda-plant 

waren de periode April t/m Juni en de periode Augustus t/m November (aan¬ 

wezigheid van veel jong blad). Indien temperatuur en regenval in de eerstge¬ 

noemde periode ook gunstig zijn voor de ontwikkeling van de bladluis — en dat 

waren zij o.m. in 1949 — dan zijn alle voorwaarden aanwezig, die kunnen leiden 

tot een topaantasting in de loop van Juni of Juli; deze sterke aantasting gaat dan 

gepaard met een versterkt optreden van gevleugelden. Is dit niet het geval, dan 

kan de luispopulatie zich in de herfstmaanden nog sterk uitbreiden, waardoor bij 

zacht herfstweer zelfs tot laat in December in het veld nog een aanzienlijke luis¬ 

populatie aangetroffen kan worden (dit was o.a. in de herfst van 1953 het geval). 

Opvallend is, dat in deze herfstperiode in de kolonies nympheni) dan weer alge¬ 

meen voorkomen. Gevleugelden kunnen dus bij gunstig vliegweer ook in deze 

periode nog bijdragen tot de virusverspreiding. 

De sterke afname van de luisaantasting in de 2e helft van Juli of in het begin 

van Augustus moet toegeschreven worden aan de gezamenlijke decimerende wer¬ 

king van de in het begin van dit artikel genoemde 5 factorencomplexen. 

Summary 

Sampling of selected fields in the strawberry areas in the Netherlands through¬ 

out the years 1948—1953 has shown that according to climatic conditions in 

U = larven met vleugelaanleg. 
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autumn, winter, spring and early summer two distinct rhythms exist in the annual 

cycles of the strawberry aphid, Pentatrichopus fragaefolii Cock. After severe win¬ 

ters and with bad climatic conditions in spring and early summer the populations 

in all observed plantations (first year plantations as well as older ones) rose to 

a low peak in autumn, then declined by frost (1950, 1951, and 1953). After 

mild winters or with favourable climatic conditions in spring and early summer 

the populations rose to a high peak in late June or early July; this peak was al¬ 

ways followed by a rapid decline with low populations persisting in August and 

early September, but rising with favourable autumn weather in late September and 

October (1948, 1949, 1952). Alatae in numbers worth mentioning occur in May, 

June and July as well as in late autumn (October, November and early December). 

The two periods of increase of the aphid population coincide with the two 

periods in which the strawberryplant produces many young leaves (see Fig. 1). 

Critical periods for the aphids in the annual cycle of the strawberryplant are 

July and early August (reduction in the number of young leaves produced !), the 

wintermonths and February and March (very few leaves present suitable for aphid 

development !). 
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Derde generatie van Aglais urticae L. Op 20.IX.1953 vond ik op brandnetels een 

groot aantal Kleine Vos-rupsen van uiteenlopende grootte. Een flink aantal werd meege¬ 

nomen en buiten opgekweekt. Op 25.IX verpopte de eerste rups en op 5.X waren ze bijna 

alle verpopt. De laatste echter volgde pas op 14.X, maar deze pop stierf spoedig. Er waren 

156 poppen die uitkwamen van 13.X tot 31.X, de meeste op 23 en 24.X. (98 exemplaren). 

De resultaten van deze kweek waren: 81% van de poppen leverde normale vlinders (geen 

belangrijke afwijkingen in de tekening), 8% leverde kreupele of totaal misvormde vlinders, 

3% bevatte geheel ontwikkelde dode vlinders en 8% van de poppen hadden een verrotte 

inhoud. Een flink aantal vlinders werd zowel binnen (onverwarmd) als buiten bewaard 

zonder ze vooraf gevoed te hebben. De meeste dieren bleven actief en stierven spoedig. Een 

klein aantal ging normaal ter ruste, maar tegen het eind van November waren ook deze 

dieren dood. 

N. W. Elfferich, Mathenesserdijk 101a, Rotterdam (West). 

Scoliopteryx libatrix in Januari. Op 4 Januari 1954 vloog een exemplaar van deze als 

imago overwinterende uil te Blaricum in de woning van Dr L. G. E. Kalshoven in de 

vestibule rond. Blijkbaar was de vlinder door het zachte weer uit zijn winterslaap ont¬ 

waakt. — Lpk. 


