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Voorwoord
Sommige insekten zijn geduchte belagers van de fruitoogst. De rupsen
van deverschillende bladrollersoorten nemen daarbij een belangrijke plaats
in. De afdeling Entomologie vanhet Proefstation voor deFruitteelt heeft
in deloop van de jaren veelonderzoek gedaan ombestrijdingsmethoden voor
deze groep insekten tevinden enteverbeteren. Eerst werd de oplossing
vooral gezocht intoepassing van insekticiden,maar al sinds het begin
van de jaren zestig isveel aandacht geschonken aan elegantere methoden,
zoals het gebruik van eiparasieten,polyedervirussen en aan specifieke insekticiden,waaronder een juveniel hormoonanalogon. Dezemethoden passen
ook in de geïntegreerde plaagbestrijding,welke evenals sommige alternatieve gewasbeschermingstechnieken momenteel aan toetsing oppraktijkschaal
toeis.
In de loop vanhet onderzoek is delevenswijze van deverschillende in
boomgaarden voorkomende bladrollers steeds nauwkeuriger bestudeerd. De
kennis van delevenswijze van debladrollers sluit niet alleen aanbij de
'normale' chemische engeleide bestrijding,maar ookbij de geïntegreerde
bestrijding.
Als lezers van ditboekje isniet alleen gedacht aan fruittelers,maar
ook aan fruitteeltvoorlichters en docenten inhet fruitteeltonderwijs. De
meer theoretische gedeelten van detekst zijn inkleine letter gedrukt.
Het boekje is van dehand van deheer drs.D.J. deJong - de door het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO)teWageningen op het
proefstation gestationeerde entomoloog - envan diens medewerker de heer
H. Beeke,die detalrijke insektentekeningen maakte,welke een essentieel
bestanddeel van de inhoud vormen.
De heren dr. ir.A.K. Minks,hoofd van de afdeling Entomologie vanhet
IPO en ir.W.P.N. Vlasveld, Consulent inAlgemene Dienst voor dePlanteziekten- enOnkruidbestrijding in deTuinbouw teWageningen,hebben op het
conceptwaardevol commentaar geleverd,waarvan dankbaar gebruik gemaakt is.
Ikben ervan overtuigd,dat de schat aan gegevens overbladrollers op
vruchtbomen,die in dit boekje isbijeengebracht,bij fruittelers kan leidentot meer inzicht in deproblematiek van deze belangrijke groeprupsen.
Ik hoop dat dit boekje voert tot minder schade door de bladrollerrupsen
entot eenbestrijding met middelen enmethoden,welke ook op den duur
meer aanvaardbaar zijn voormens enmilieu.
Ir. R.K. Elema
Directeur

1. Ter verantwoording
Vele gegevens,welke in deloop van de jaren op het proefstation enelders in"binnen- en"buitenlandvergaard zijn,zijnbijeengebracht enbesproken. In de jaarverslagen van het Proefstation voor deFruitteelt te
Wilhelminadorp enhet Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek te
Wageningen isveel over het eigen onderzoek tevinden. Over verspreiding
van de insekten enover lokale aspecten vande levenswijze en bestrijding
isweinig literatuur vermeld in de tot februari 1981bijgewerkte literatuurlijst,welke achter inhet boekje isopgenomen.Haar debelangrijkste
publikaties over eigen onderzoek enonderzoek elders,welke in de lijst
opgenomen zijn,wordt met cijfers verwezen.Voor demeer algemene informatieverwijzen wij naar een aantalhandboeken enandere geschriften over
het determineren van deverschillende ontwikkelingsstadia,teweten de
nummers 23,32,35,36,76,77,107,112,2^+3en 25^van de literatuurlijst.Meer algemene informatie over levenswijze,gedrag,reacties op omgevingsfactoren ende schadelijkheid iste vinden indehandboeken enandere geschriften welke in de lijst voorkomen onder de nummers h, 5,22,
1+6,8U, 126 en 189.
De auteurs

2. Ontwikkeling in de fruitteelt
Bij het"besprekenvan debladrollers in fruitbomen is het onvermijdelijk dat deteelt erbijwordt betrokken. Deze heeft -zoals uit de hierna
volgende hoofdstukken zalblijken- eengrote invloed gehad op de ontwikkeling vanbepaalde soorten tot plaaginsekt. De aanvankelijk eenvoudige
gewasbescherming heeft zichontwikkeld tot het ingewikkelde geheel van
tegenwoordig. Datzelfde geldt ook voor de fruitteelt.Dit hoofdstuk gaat
daar over.De fruitteelt maakte vooral de laatste 25jaren eenwelhaast
stormachtige ontwikkeling door.De ontwikkeling inboomvormen enplantsystemen hebben demoderne boomgaard eenvolkomen ander aanzien gegeven
dan deouderwetse boomgaarden met hoogstammen engrote struikenwelke in
hetbegin van deze eeuw geplant werden.De ontwikkeling tot zelfstandige
teelt met voor de fruitteelt een zohoogmogelijk rendement van debeschikbare,meestal schaarse hoeveelheid grond,leidde tot regelmatige en
overvloedige vruchtdracht enwel aankleinebomen op zwakke onderstammen
met een goede groei-vruchtbaarheidsverhouding. Deze ontwikkeling naar
kleine vruchtbare bomen in dichtebeplantingen isook aanleiding geweest
voor een intensieve teeltzorg met een even intensieve gewasbescherming,
waarin debestrijding vanbladrollers eenbelangrijke rol speelt.
Deteeltmaatregelen strekken zich niet alleen uit tot bemesting,vochtbeheersing,bewerking van de grond, chemische onkruidbestrijding,dunning
en snoei,maar soms ook tot chemische regulatie van de groei en deproduktiviteit van deboom. Zoworden allerhande maatregelen uitgevoerd terbeheersing van de dracht (bloem- envruchtdunning,late valbestrijding) en
somsbevordering vanvruchtkleuring met chemicaliën enbespuitingen voor
het verkrijgen van groeiremming.Het is niet onwaarschijnlijk dat dehierdoor ontstane veranderingen in deboomconditie een aantal problemen bij
degewasbescherming heeft opgeroepen. Zo ishet niet onmogelijk dat de
intensivering van de gewasbescherming enhet in gebruik nemenvan bepaalde
gewasbeschermingsmiddelen geleid hebben tot het opwekken van nieuweplagenof tot verheviging vanbestaande plagen. Dit geldt stellig ook voor
debladrollers.Erbestaat stellig verband tussen het complex van teelthandelingen enhet complex van schadelijke insekten enmijten (22^).
Niet alleen degewasbeschermingsmiddelen,maar ook de spuittechniek is
in deloop van dejaren gewijzigd. Van de slangespuit ismen overgegaan
op snelspuiten ennevelapparatuur. Na dehandbediening zijn nevelapparatenuitgerust met vaste neveldopramen. Deze ontwikkeling heeft niet alleen
zijn invloed gehad op dekwaliteit van de insektenbestrijding,maar ook
op de ernst en hardnekkigheid waarmee sommige plaaginsekten (zijn gaan)
optreden. Dematewaarin de spuitnevel doordringt in deboomkruin,bepaalt
(enbeperkt soms)mede dekwaliteit van debestrijding, dus het bestrijdingseffect.Bestrijdingsschema'smoesten daarbij aangepast worden,o.a.
ookvoor de vruchtbladroller.
Naast devoordelen van chemische aanpak kwamen ookbepaalde nadelen
voor volksgezondheid,milieuhygiëne en insekteresistentie steeds duidelijker naar voren. Daarom is getracht degewasbescherming meer verantwoord
uit te voeren enonnodig spuiten te voorkomen. Op verschillende wijzen
zijn hiertoe pogingen gedaan. De direct aansprekende geleide bestrijding,
waarbij slechts eenbestrijdingsmaatregeluitgevoerd wordt als denood-
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zaak ervan vastgesteld is,wordt reeds in depraktijk toegepast. Voorts
is erde inwezen nogmeer verantwoorde enwenselijk geachte geïntegreerdebestrijding,waarbijbovendien detoegepaste bestrijdingsmiddelen zo
selektief zijn,dat een aantal nuttige insekten enmijten gespaardblijft.
Hoewel naar de samenhang tussen deveranderingen indeteeltwijze en
het optreden van nieuwe plagen ofverheviging vanplagen nogmaar weinig
onderzoek wordt gedaan,ismen het over één dingwel eens.En dat is dat
denatuurlijke weerstand tegen ziekten enplagen,welkebij sommige wilde
appel- (Malus) soorten voorkomt,bij de appelbomen inonze boomgaarden
nauwelijks ofniet aanwezig is.Dit geldt ookvoorhet complexvannatuurlijke vijandenvan debladrollers,welke voor de teelt belangrijk zijn.
Omdat menbij geleide schema's geenvast spuitprogramma aanhoudt,moet
men er steeds op bedacht zijn,datminder bekende soorten insekten nuen
dan dekop gaan opsteken. Door tijdig opmerken van dit gevaar kan onheil
voorkomen worden. Regelmatige bemonsteringen zijn daarbij noodzakelijk.
Menmoet hiervoor deverschillende bladrollersoorten echter goed kunnen
onderscheiden. Bovendien dient men delevenswijze te kennen en op de
hoogte te zijn van deverschijningsperiodenvan de schadelijke ontwikkelingsstadia enbestrijdbare ontwikkelingsstadia, omtijdig de juiste
maatregel tekunnen nemen.
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3. De bladrollers van appel en peer
3.1.Inleiding
Tovtvioidae zijneengroepvan 'klein-vlinders'
{miaro-lepidoptera),
welkeinonslandmetbladrollerswordenaangeduid.Deze Tortvioidae
schijneninlangvervlogentijdeninZuid-OostAziëtezijnontstaan.
Daarkomtdanookdegrootstevormenrijkdomvoor.Vandaaruitheeftde
groepzichverspreidoverdegehelewereld.Momenteelkomen Tortvioidae
opallecontinentenvoorinallerleiklimaatzones.BentinckenDiakonoff
(32)beschrevenin1968vooronslandintotaal276soorten.
Denaamgevingheefttemakenmethetfeit,datderupsenvanverschillendesoortenzicheenleefplaatsverschaffendoorbladerenopterollen.
Dezeeigenschapiszoopvallend,datmendegehelegroepaangeduidheeft
metdenaambladrollers.Denaamiszelfszoalgemeenaanvaard,datmen
desoort Enavmonia formosana, waarvanderupseneenanderelevenswijze
hebben,nl.inboomschorsleven,schorsbladrollernoemt.Enkelesoorten
heeftmenweleenwatlogischernaamgegeven.Zoduidtmen Laspeyvesia
pomonella, waarvanderupsengangenvreteninvruchtenvanappelenpeer,
aanmetdenaamfruitmot,terwijlmenzijnaantastingwormstekigheid
noemt.Derupsenvandevruchtbladroller (Adoxophyes orana) levenin
bladkrullenofonderbladerendietegeneenvruchtaangesponnenzijn.
Hiermedeiseigenlijkalduidelijkgemaakt,datderupsenvande Tortvioidae hunontwikkelingopeninverschillende substratenkunnendoormaken,
zowelopbladerenenscheutenalsinvruchtenenschors.
Opvallendis,datvelesoortenvandefamilieschadelijkvoorallerlei
cultuurgewassenzijnenalseconomischbelangrijkbekend staan.Hungedragenaanpassingenzijnzodanig,datzijuitstekendeoverlevingskansen
hebbenenzichsneltotgroteaantallenkunnenvermeerderen,ook,misschienzelfsspeciaal,onderbepaaldekultuuromstandigheden.Hunlevenswijzeisimmersminofmeerverborgen,hetzijinbladkrullenof-rollen,
danwelinvruchten,scheuttopjesofboomschors.Vooralinboomgaarden
zijnverschillendeTortricidesoortenbekend,welkeschadelijkoptreden.
Dereedsgenoemdevruchtbladroller,schorsbladroller enfruitmotzijner
demeestbekendevoorbeeldenvan.
Nietallebladrollervlinders dieinboomgaardenwordengevangen,zijn
afkomstigvandefruitbomen.Velesoortenlevenopplantenindeonderbegroeiing,inwindkeringenofopgewassenindeomgevingvandeboomgaard.Behoudenseenenkeleuitzonderingwordenalleendesoortenwelke
opdevruchtbomenvoorkomeninditboekjebehandeld.Slechtsdiesoorten
wordengenoemd,dieveelmetvanglampeninboomgaardenwordengevangenen
verwardkunnenwordenmetdeopappelvoorkomendesoorten.

3.2.Indeling
Deofficiëledierkundigesystematiekbeoogteenverantwoordeindeling
vandesoortentegeven.WijzullendeindelingvanBentinckenDiakonoff
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(32)metenkele wijzigingen gebruikenbijdebehandelingvandeverschillende soorten Tortriciden.Inhetvolgende overzicht staan enkeleopvallende eigenschappen"bijdegroepsindeling vermeld. Voor meer informatie
overdelevenswijze verwijzenwijnaarhoofdstuk h.
De systematische indelingvandebesproken soortenwelke hieronder
wordt gegeven,verschilt enigszinsvandevolgorde welkebijdeinhoudsopgaveendesoortbeschrijving wordt aangehouden.Ditisgedaan omdat voor
onsdegedragswetenschap belangrijker isdandepreciese systematische
indelingopandere uiterlijke kenmerken.
Tortriaidae

Familie

onderfamilie

Tortricinae

in rust hebbendevlindersdevleugels
plat overhetlichaam gevouwen (zieafb.
1a).Derups leeft 'vrij' tussen samengesponnenblaadjes,althansineen
spinsel,maar 'boort'niet.

(Arahipini)

eieren liggenin'eispiegels'bijeenen
zijninverse toestand geelofgroen.

Pandemia oorylana (F.)
Pandemis cerasana (Hb.)
Pandemia heparana (D.&S.)
Pandemis dumetana (Tr.)
Choristoneura
sorbiana (Hb.!
Syndemis musaulana (Hb.)
Arahips podana (Sc.)
Arahips cvataegana (Hb.)
Arahips rosana (L.)
Arahips xylosteana (L.)
Clepsis speatrana (Tr.)
Adoxophyes orana (F.v.R.)
Ptyoholoma lecheana (L.)

hazelaarbladroller
kersebladroller
leverkleurige bladroller
grote leverkleurige bladroller
lijsterbesbladroller
herfstbladroller
grote appelbladroller
meidoornbladroller
heggebladroller
houtvlambladroller
koolbladroller
vruchtbladroller
geelbuikbladroller

[Cnephasiini)

eieren apart gelegd, crème zilverglanzend.

Cnephasia longana (Hw.)
Cnephasia pasauana (Hb.)

topbladroller
schaduwbladroller

(Tortricini)

eieren apart gelegd, soms gekleurd^ bijv.
roodachtig.

Aoleris
Aoleris
Aoleris
Aoleris
Croesia

bruine-driehoekbladroller
aardbeibladroller
glanskopbladroller
vogeldrekbladroller
witte-driehoekbladroller

latifasaiana
(Hw.)
comariana (Z.)
rhombana (D.&S.)
variegana (D.&S.)
holmiana (L.)

onderfamilie

}k

Olethreutinae

inrusthebbendevlindersdevleugels
hoog dakvormigtoegevouwen (zieafb. 1b).
De rups vreeteengangineensubstraat
ofheeft dergelijke boor'neigingen'en
maakteenzeerdicht gesponnen koker.De
eierenworden apart gelegd.

(.Laspeyresiini )

rupsboort insubstraat.

Laspeyresia pomonella (L.)
Laspeyresia
splendana (Hb..
Pammene rhedielta (Cl.)
Pcaronene argyrana (Hb.)
Enarmonia formosana (Sc.)

fruitmot
okkernootbladroller
vroege fruitmot
vroege fruitmot
schorsbladroller

[Eucosmini)

rups heeft slechts boorneigingen enmaakt
een zeer dichte spinselkoker.

Spilonota ooellana (F.)
Rhopobota naevana (Hb.)

rode knopbladroller
topspinner

{Olethreutinz)

rups heeft slechts boorneigingen enmaakt
een zeer dicht spinsel.

Hedya nubiferana

/

groene knopbladroller

(Hw.,

iu0

,

Afbeelding1(a):Mannelijke vlindervandegroteappelbladroller:plat toegevouwenvleugels.

Figure 1 (a): Male moth of Arohips podana: flat position

of folded

wings.

Afbeelding1(b):Mannelijke vlindervandegroeneknopbladroller:hoog dakvormigtoegevouwen
vleugels.

Figure 1 (b): Male moth of Hedya nubiferana: peaked position

of the wings.
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4. Algemene gegevens over levenswijze
en schadelijkheid
In dithoofdstuk zijnalgemene gegevens samengevat van de verschillende
soortenbladrollers welkebesproken worden. De informatie betreft aantal
generaties,vliegtijd,eileg,overwintering,rupsgedrag en schadelijkheid
alsmede gegevens over dewaardplanten.

4.1.Inleiding
Bladrollers nemen eenbelangrijke plaats inonder de schadelijke fruitinsekten. De levenswijze en schadelijkheid verschilt echter van soort tot
soort. Demeest belangrijke soort ismomenteel invrijwel alle boomgaarden
devruchtbladroller (Adoxophyes
orana), welke inonslandvoor het eerst
in 1939werdwaargenomen enna 19^5een zeerbelangrijk plaaginsekt in
boomgaarden isgeworden (12U, 173,207).De soort heeft elk jaartweegeneraties en in sommige warme zomers komt zelfs eengedeeltelijke derdegeneratie voor.Dit geeft devruchtbladroller extrakansen op vermeerdering,
omdat bijna alle andere soorten slechts een enkele generatie per jaar
hebbenmet soms een gedeeltelijke tweede.De schadelijkheid van de soort
hangt hiermede duidelijk samen.Vooral op appel,peer en soms op pruim
komt devruchtbladroller in schadelijke aantallen voor. Inalle delen van
het land isde soortwaargenomen,waarbij de schadelijkheid speciaal in
moderne boomgaarden opvalt.De rups overwintert in een jong stadium in
spinsels welke hijmaakt ino.a. schorsspleetjes enonder dorreblaadjes.
Opvruchtbomen komen nogtientallen andere soortenbladrollers voor,
maar deze zijn inhet algemeen veelminder talrijk dan de vruchtbladroller.
Soorten die,vooral plaatselijk,nogwel ingrote aantallen worden aangetroffen,zijn de grote appelbladroller,deleverkleurige bladroller (bij
uitzondering) en debeideknopbladrollers. Ook de rupsen vande heggebladroller en dehoutvlambladroller kunnenplaatselijk zeer schadelijkoptreden,waarbij vooral schadewordt aangericht tijdens enkort nade bloei
van devruchtbomen.
Allebladrollerrupsen bezitten een spinklier onderaan dekop (zieafb.
3^, blz. 87).Zij spinnen draadjes waarmee zij een soort netje tegen een
blad maken om onder te leven;erworden ook blaadjes samengesponnen. Op
dezewijze richten zijhun leefplekken in.De draadjes worden door de
jonge rups ook gebruikt om zichmet behulp van dewind al zwevend teverplaatsen.Sommige soorten leven aldus min ofmeer 'vrij',hoewel toch
meestal tussen samengesponnen blaadjes of onder een spinseltje dat tegen
eenblad isbevestigd. Scheuttopjes worden door sommige soorten samengesponnen,terwijl de Cnephasia's
vaak bovendien nog inhet scheuttopje
boren.Van andere soorten vreten de rupsen hele gangen in eenvrucht.Dit
doen de fruitmotrupsen. Deze soorten zijn inprincipe bijzonder gevaarlijk voor de fruitteelt,omdat elke aangetaste vrucht geheel waardeloos
wordt. De rups van de schorsbladroller vreet gangetjes onder de schors in
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het jonge,zich delende weefsel.Bijernstige aantastingkandaardoor
soms taksterfte optreden,terwijlinieder gevalhetontstaanvankankerwoekeringen wordt bevorderd.
Overwintering vindtmeestal plaats ineenrupsstadium,maarbijsommige soorten overwintert hetei (heggebladroller,topspinner)ofhetvlindertje (vogeldrekbladroller,bruine-driehoekbladroller).
Inhetalgemeenkanmenstellen,datdeopappel enpeer voorkomende
soorten niet bijzonder kieskeurig indevoedselkeuze zijn.Zijkomenop
meerdere plantesoorten voor enzijn danookpolyfaag tenoemen.Opdiverseroosachtigen komendemeeste hiertebespreken soorten voor.Delijsterbes (Sorbus auaupari-a) iseengewaswaarop vele soorten voorkomen welke ookopappel schadelijk kunnen optreden.Erzijnooksoorten welke
waarschijnlijk slechts incidenteel envaakbijtoeval opappel terecht
komen.Ditishetgevalmetdegeelbuikbladroller,detopspinner ende
grote leverkleurige bladroller.
Hetweer isvangrote invloedopdeschadelijkheid. Vooral detemperatuur speelt vaak eenbeslissende rol,soms insamenspelmetdedaglengte.
Dit laatste treedtbijdevruchtbladroller endefruitmotopenwordtaldaarbesproken.
Vele soorten hebben eenwisselwerkingmetdesoortenuitdeomgeving
van deboomgaard.Hetzijndevlinders welke dieuitwisseling bewerkenen
somsdeparasieten diehierbij betrokken zijn.Insommige gevallen zorgen
depasuitheteigekropen rupsjesmetspindraden voor deverspreidingop
korte afstandenmisschien zelfs overgrote afstand.

4.2. Archips-soorten
4.2.1. HeggebladrollerArchips rosana
De h e g g e b l a d r o l l e r komt i n v r i j w e l a l l e europese landen voor a l s schad e l i j k i n s e k t . In Hoord Amerika i s de soort ook bekend ( 1 5 , 17).

Afbeelding 2: Eilegsel van de heggebladroller op de schors van eentak.
Figure 2: Batch of Archips rosana eggs on the bark of a branch.
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Aantal generaties:Overaltreedt slechts één generatie per jaarop.
Vliegperiode: In ons land vindt devlucht veelal plaats van half junitot
eind juli of"beginaugustus.
Eieren: Dezeworden in eispiegels vanmeestal ko tot 90 eieren gelegd en
wel op de gladdere gedeelten van takken en stammen en danmeestal niet
hoger dan circa tweemeter boven de grond. De verse eispiegels zijn mosgroen envaakvoorzienvan ertegen gekleefde schutjesvanhet achterlijf
vanhet vlindertje. Laterverkleuren de eispiegels naar"bruin,hetgeen
eenuitermate goede camouflage geeft.
Overwintering:De eispiegels optak of stam,overwinterentot hetvolgende voorjaar (afb.2 ) .
Rups en schadelijkheid: Inhet vroege voorjaar ontwikkelt het embryo zich
en tegen de appelbloei verlaat de rups het ei.Daarnagaat hijbijvoorkeur naar bloemknopjes enbloempjes om zichte goed te doen aan debloemdelenbinnenin (afb. 3)- Later spinnen de groene rupsen ookblaadjes tegen

Afbeelding3:Heggebladroller;doorjongerupseninde"bloeitijdsamengesponnen"bloempjes
enbloemblaadjes,waartussenderupsenleven.
Figure 3: Arahips rosana: Flowers and petals drawn together with silk to form a shelter by
the young
caterpillars.

de"bloempjes.Vruchtbeginsels die dan"beschadigdworden,groeien soms
uit tot ernstigmisvormde vruchten (16,132).Hade"bloeiworden bladeren
samengesponnen,vaak tot fraaie overlangse sigaarvormige bladrollen.
"Vruchtenworden somsmeegesponnen enbeschadigd. Wanneer devruchten blijvenhangen,groeit devoorjaarsaantastingmeestal uit tot zeer grove"beschadigingen,waarbij zelfs gaten tot in het klokhuis voorkomen (afb. h).

Afbeelding h: Heggebladroller;appelenwelke eindmei/beginjunibeschadigd zijndoor
rupsen.

Figure 4: Arohips rosana: Apples damaged by caterpillars

in late May/early June.

Deze beschadigingen zijn identiek met die,welke veroorzaakt worden door
de spanrupsen vanwintervlinders (Operophtera
brwnata) en de rupsen van

voorjaarsuilen {Orthosia-soorten).

Rozekevers {Phyllopertha

hortioola)

kunnen inprincipe ook dergelijke beschadigingen geven.De verpopping
vindt doorgaans plaats indebladrollen, enwel vanbegin juni tot begin
juli.
Waardplanten: Deheggebladroller komt niet alleen schadelijk voor opappel, peer enpruim, doch ook op rode en zwarte bes.Bovendien is de soort
een algemene verschijning op allerlei loofhoutsoorten zoals populier,
iep,berk,els,wilg en liguster enook inwindkeringen. Hazelaar,braam
en roos kunnen ook alswaardplanten dienen.Degangbare "bespuitingen
rond debloei"beperken depopulatie vandeheggebladroller evenals de
bespuitingen tijdens devluchtperiode. Soms,meestal plaatselijk,kunnen
toch teveel eispiegels worden afgezet op devruchtbomen, zodat extrabestrijding van deuitkomende rupsen gewenst is.De soort is een secundaire,
maar plaatselijk wel eens zeer schadelijk optredende bladroller. Hij komt
vaak samenmet de houtvlambladroller [Arohips xylosteana)
voor.

4.2.2.HoutvlambladrollerArchips

xylosteana

Deze soortkomt eveneens invrijwel geheel Europavoor enheeft eenzelfde levenswijze alsdeheggebladroller. Hij is in Europabekend als
schadelijk insekt oploofhout in de"bosbouw.
Aantal generaties: evenals deheggebladroller heeft deze soort slechts
een enkele generatie perjaar.
Vliegperiode: de vlucht vindt veelalplaats van half juni tot halfaugustus.
Eieren: de grijsgroene, schorskleurige eispiegelsworden op takken en
stammen gelegd;vaak opwat dunnere takken en somshoger in deboom dan
bij de heggebladroller.
Overwintering: de eispiegeloverwintert op detakken.
Rups en schadelijkheid: eenverschilmet de levenswijze van de heggebladroller is,dat de rups hetblad vaak 'dwars' oprolt en dus niet overlangs.
De vruchtaantasting isprecies gelijk aan dievan devoorgaande soort.
Rode en zwarte bes zijn inhet verleden vaak ernstig aangetast door de
houtvlambladroller. Debestrijding is gelijk aan dievan deheggebladroller.
Waardplanten: dehoutvlambladroller isvooral in debosbouwbekend op de
eik. Zoals gezegd zijn appel enpeer ook bekende waardplanten,maar andere loofhoutgewassen komen eveneens alswaardplant in aanmerking,bijv.
pruim,mispel,meidoorn, iep,wilg,populier en lijsterbes. Rode enzwartebes treden ook alswaardplant op.

4.2.3.MeidoornbladrollerArchips

crataegana

Deze soort is in geheel Europabekend enheeft eenzelfde jaarcyclus en
levenswijze als deheggebladroller en dehoutvlambladroller. De soort is
inNederlandse boomgaarden echter eenvrij zeldzame verschijning. Inhet
oostenvanhet landwordt hij ietsmeerwaargenomen,maarniet inschadelijke aantallen.Doorwelke eigenschappen deze soort in onsland zoveel
minder indeboomgaardenvoorkomt,isniet bekend.
Aantal generaties: er is een enkele generatie per jaar.
Vliegperiode: devlinders worden van half juni tot half augustuswaargenomen.
Eieren: de eispiegels worden op takken gelegd en hebben een merkwaardige
kalkachtige,wittekleur. De legewitte eispiegels zijn daardoor zeeropvallend.
Overwintering: de eispiegel overwintert op detak.
Rups en schadelijkheid: de opvallend pikzwarte rups begeeft zichnadat
hij dewitte eispiegel verlaten heeft naar de jonge plantedelen van zijn
waardplant en spint blaadjes aaneen. Daartussen leeft de rups enverpopping vindtmeestalter plekke plaats.
Waardplanten:behalve op appel enpeer,welke gewassen evenals pruim en
mispel misschien meer gelegenheidswaardplanten zijn,komt de soort voor
opmeidoorn, iep,wilg,populier en lijsterbes. De polyfage soort komt
vermoedelijk op nog vele andere loofhoutsoorten voor.
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4.2.4.GroteappelbladrollerArchips

podana

De grote appelbladroller komt inbijna geheel Europa als schadelijk
insekt op appel enpeer voor,maar is slechts in"bepaalde streken regelmatig zo schadelijk datbestrijding noodzakelijk is.In Zuid-Tirol (Italië)en Zuid-Engeland is deze soort debelangrijkste bladroller inde
boomgaarden.
Aantal generaties: in ons land komt overal eenvolledige generatie voor
met in demeeste jaren nog een gedeeltelijke tweede. Zuidelijker, bijvoorbeeld inNoord-Italië,kanmen van twee volledige generaties spreken.
Vliegperiode: de eerste vlucht vindt plaats van circahalf junitot eind
juli, somshalf augustus;|degedeeltelijke tweede vlucht wordt meestal
waargenomen van eind augustus tot in oktober. Dit laatste betekent dat
devlinders van deze late vliegperiode wel eieren kunnen leggen,maar
het dante koudeweer laat niet toe dat uit de laat gelegde eieren nog
rupsen komenwelke goede overwinteringskansen hebben. In sommige jaren
overlappen detwee vliegperioden elkaar.
Eieren: de eierenworden in groene eispiegels gelegd en lijkenprecies op
die van de Pandemis-soorten.
Doordat opbladeren en vruchtenwordt gelegd,
bevinden deuitgekomen rupsen zich direct ophet substraat waar zij zich
zullen inspinnen envoeden.
Overwintering: zoals reeds opgemerkt,vindt overwintering plaats in een
jong rupsstadium enwel op dezelfde wijze alsbij de Pandemia-soort
en,
namelijk in spinseltjes in schorsspleten,onder eentegen eentak gesponnenblaadje,enzovoort.
Rups en schadelijkheid: deoverwinterde rupswordt in het voorjaar weer
actief enbegeeft zichnaar deuitlopende knoppen om zich eenverblijfplaats teverschaffen tussen éénofmeer samengesponnenblaadjes.
Bloemenworden inhet voorljaar eveneensbeschadigd. Later kunnen vruchtjes
vastgesponnen worden enoppervlakkig aangevreten.Afhankelijk van vooral
detemperatuur verpoppen de eerste rupsen nog inmei danwel omstreeks
half juni. Uit de eierenwelke in juni enjuliworden gelegd, verschijnen
rupsenwaarvan eenaantal doorgroeit ennog dezelfde zomer gaat verpoppen
tot vlinder van een (gedeeltelijke) tweede vlucht (89).Andere rupsen,
vooral zij die later verschijnen, stoppen hun ontwikkeling in het derde
stadium om in deherfst een spinseltemakenwaarin zij gaan overwinteren.
Dekleinblijvende rupsen veroorzaken slechts kleine beschadigingen als
zij aan devruchtschil vreten. De doorgroeiende rupsen zijnmeestal schadelijker doordat zijgroterevruchtbeschadigingen veroorzaken. Hierop
komenwijbij devruchtbladroller terug (ziehoofdstuk 8.10.). De rups
leeft later in de zomer vaak in een naarbeneden omgevouwen rand van een
blad.Waar devruchtbladroller debelangrijkste soort is,speelt de grote
appelbladroller een ondergeschikte rol en ishij slechts bij uitzondering
eenwerkelijk schadelijk insekt. Inhet noorden van het land is devruchtbladroller vanweinig betekenis,maar degrote appelbladroller is daar in
sommigeboomgaarden talrijk en schadelijker.
Waardplanten: degrote appelbladroller heeft eenlange reeks vanwaardplanten,waarin naast appel enpeer niet alleenpruim,kers enmorel,
maar ook roos,bes,braam en framboos voorkomen. Zoals ookbij de Pandemia-poorten, de vruchtbladroller en andere op appel enpeer voorkomende
bladrollers het geval is,blijkt de grote appelbladroller een algemene
verschijning op verschillende loofhoutsoorten te zijn,o.a. op eik; zelfs
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op naaldhout zijn de rupsenwaargenomen. Gangbare bestrijdingsmaatregelen
welke rond de appel"bloeiwordenuitgevoerd,beperkenmede de populatie
van deoverwinterende rupsen van de grote appelbladroller. Het is een
soort die al eeuwen op appelvoorkomt en ervruchten heeftbeschadigd. De
ontwikkeling van devruchtbladroller als schadelijk insekt op devruchtbomenheeft debetekenis van o.a. de grote appelbladroller in ons land
overschaduwd.

4.3. Choristoneuraen Syndemis
4.3.1.Lijsterbesbladroller Choristoneura

sorbiana

Deze soort heeft enige verwantschap met zowelhet geslacht Aróhvps als
het geslacht Pandemia. Delijsterbesbladroller is inEuropabekend tot in
het zuidenvan Scandinavië. Hij komtvoorts voor inKlein-Azië en ook in
Japan. Inonsland isde soort inverschillende delenvanhet land gesignaleerd enwelvooral inhet oosten.
Aantal generaties:de soort heeft slechts een enkele generatie per jaar.
Vliegperiode: devlinders zijn in juni enjuli aanwezig.
Eieren: de groenachtige eierenworden in eispiegels bijeen gelegd op o.a.
bladeren.
Overwintering:derups overwintert in een zeer jong stadium, vermoedelijk
inhet eerste oftweede ontwikkelingsstadium. Dit vindt plaats in een
spinseltjein schorsspleten,onderknopschubjes,enzovoort.
Rups en schadelijkheid: derups isvrijpolyfaag enleeft in de zomer
tussen samengesponnenblaadjes.
Waardplanten: derups komt opverschillende gewassenvoor,vooral.opverschillende loofhoutsoorten, zoals eik,hazelaar,vlier,lijsterbes eniep.
Hij is echter ook bekendvan appel,peer enpruim. Op appel o.a. inDuitsland, Zwitserland enEngeland. Als de rups het eiverlaten heeft,kan hij
evenalsverschillende anderebladrollersoorten tussen eenblad en een
vrucht terecht komen en snoepvreterij aan devruchtschil veroorzaken. De
soort is inons land nog geen beschadiger van appel en dan ook niet van
economische betekenis enwordt door onsbeschouwd als een onbetekenende,
begeleidende soort inhetbladrollercomplex.

4.3.2. Herfstbladroller Syndemis musculana
Deze ingeheelEuropabekende soort isde laatste paar jaren in deBetuwe aangetroffen alsvruchtschilbeschadiger bij appel.
Aantal generaties: de soort heeft één,soms twee generaties per jaar.
Vliegperiode: devlinders vliegen inmei/juni en somsweer eind juli en
augustus.
Eieren: degeelgroene eispiegels worden opbladeren gelegd.

Overwintering:de grote rups laat zichmet het"bladop degrond vallen om
daar te overwinteren eninhetvoorjaar teverpoppen..
Rups en schadelijkheid: derups isvrij polyfaag enleeft tussen"bladeren.
Devolgroeide rups vreet indenazomer,tijdens deoogst,gaten in de
vruchtschil. Daarbij ontstaan grove,oppervlakkige "beschadigingen. Hoewel
derupsen delaatste jaren in eenBetuwse boomgaard vrij "belangrijke
vruchtschade bij appelhebbenveroorzaakt,moet nog afgewacht worden of
de soort in dekomende jaren ditweer zal doen en zich eventueel zal uitbreidentot andere"boomgaarden.
Waardplanten: derups komt opverschillende loofhoutgewassen voor,maar
is in deherfstvan 1978voor het eerst alsvruchtschilbeschadiger op
appel aangetroffen in deBetuwe(3).

4.4. Pandemis-soorten
Erworden vierPandemis-soortenbeschrevenwaarvan er drie op appel
voorkomen. De rupsenvan degrote leverkleurige bladroller Pandemis
dumetana leven veelal op andere gewassen. De vlinders van deze soort kunnen
met dievan de andere soorten verward worden. In sommige streken van het
land,bijvoorbeeld inhet'oosten,wordt degrote leverkleurige bladroller
Pandemis dumetana soms invrij grote aantallen invanglampen gevangen. De
soort ishier niet van economischebetekenis.

4.4.1.LeverkleurigebladrollerPandemis

heparana

Deze soort is zeerbekend inEuropese boomgaarden,maar speelt als
schadelijk insekt slechts nu en dan eenkleine rol.De soort komt ook in
Siberië en zelfs tot inKorea enJapan voor.Onlangs is de soort inAmerikaterecht gekomen; in 1978werd hij inNoord-Amerikanamelijk inBrits
Columbia (Canada)ontdekt.
Aantal generaties: in ons land heeft deleverkleurige bladroller evenals
de grote appelbladroller slechts één volledige generatie met nog eengedeeltelijke tweede.
Vliegperiode: devliegperioden komen inhoofdlijnen overeenmet die van
de grote appelbladroller.'Devlinders zijnvanafhalf /eind juniaanwezig, terwijl delaatste exemplaren omstreeks half septemberwordenwaargenomen.
Eieren: de eierenworden in eispiegels bijeen gelegdwelke groen van
kleur zijn.Devlinders zijn zeer vruchtbaar enkunnen gedurende hunleven gemiddeld zeker 300 eieren leggen.
Overwintering:dekleine rups overwintert inongeveer het derde ontwikkelingsstadium enwel in eeh spinsel op deboom.
Rups en schadelijkheid: d$levenswijze enhet gedrag,ookten aanzien van
het ontstaanvanblad- en!vruchtaantasting (afb. 5 ) , zijn vergelijkbaar
met dievan de grote appelbladroller. Verpopping vindt meestalplaats in
debladkrullen. Inons land hebbenwij slechts éénkeer eenwerkelijk ernstige aantasting op appelwaargenomen. Ditwas in Zeeuws-Vlaanderen in de
jaren zestig.Mani (163)deed fraaionderzoek over detotstandkoming van
de diapauze vanhet insekt.

23

Afbeelding
Figure

5: PuKi^-r:

LI ä d r c _ l e r ; door rups s t e v i g sujLer.gespcnnen s c h e u t L o p j t
^vii..ir

ijaovii

Waardpianten: de soort komt behalve op appel enpeer op vele andere loofhoutsoorler;voor zoals lijsterbes,wilg en es.Ook op de hier te lande
gebruikelijkewindkeringbomen. Sommige lagere heesters enkruiden worden
ook geaccepteerd, bijvoorbeeld bosbessen enbasterdwederik.

2k

4.4.2. Kersebladroller Pandemis cerasana
Dekersebladroller lijkt niet alleen uiterlijk,maar ook wat gedrag
"betreftveel op deleverkleurige bladroller. Indemeeste Europese landen
is de soort bekend op-appel enpeer. Zelfs tot inSiberië,Korea enJapan
komt de soortvoor.
Aantal generaties: de soort heeft minder neiging tot het ontwikkelen van
een gedeeltelijke tweede generatie danbij de voorgaande soort het geval
is.
Vliegperiode: devlinders zijnvanhalf juni tot dikwijls begin september
aanwezig.
Eieren: de eierenworden ingroene eispiegels bijeen gelegd op bladeren
en soms op vruchten.
Overwintering: de jonge rups overwintert in spinsels op debomen.
Rups en schadelijkheid:de levenswijze van de rups en dedaaruit voortvloeiendebeschadiging van de schilvanvruchten isvergelijkbaar met die
van de leverkleurige bladroller. In ons land kunnenwe deze bladroller
als een secundair plaaginsekt beschouwen.
Waardplanten: derupsenkeimenbehalve op appel enpeer,op vele andere
loofhoutsoorten voor zoals-in dewindkeringen rond boomgaarden. De lijsterbes,kers, esdoorn enpruim zijn eveneens waardplanten voor dekersebladroller. De soort isook op sommige kruidenwaargenomen,bijvoorbeeld
op nagelkruid en basterdwederik.

4.4.3.Hazelaarbladroller Pandemis

corylana

Deze bladroller heeft vrijwel een gelijke levenswijze als dekersebladroller. Vermoedelijk is dit deminst talrijke Pandemis-soort
in onze
boomgaarden,waarvan de rupsen zich op devruchtbomen ontwikkelen.
Aantal generaties:de soort heeft slechts een enkele generatie per jaar.
Vliegperiode: devlinders zijn in hoofdzaak in juli aanwezig.
Eieren: de eierenworden in groenachtige eispiegels bijeen gelegd opbladeren ofvruchten.
Overwintering:de jonge rups overwintert in spinsels,welke gemaakt worden in schorsspleten,onder knopschubben, enzovoort.
Rups en schadelijkheid: dérups leeft in samengesponnen bladeren enverpopt aldaar.
Waardplanten: de soort lijkt eenbinding met bossen te hebben enkomt
voor op allerlei loofhoutgewassen,zoals hazelaar,berk,eik,es enbeuk.
Zelfs den en larix zijn alswaardplant vermeld. Op appel,peer en pruim
wordt de rups ookwel aangetroffen,terwijl zelfs enkele meldingen van
kruidenbekend zijn.

4.4.4.Groteleverkleurigebladroller Pandemis

dumetana

Behalve de drie hiervoor besproken Pandemis-soorten
isook de grote
leverkleurige bladroller inboomgaardenwaargenomen.Wij kennen vlinder-
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vangsten invanglampen. De vlinder kanmet dievan de hazelaarbladroller
en dekersebladroller verwardworden. De vleugelkleur en detekening lijkenveel op elkaar. Devlinder is echter groter enbovendien plat en
breed. Hij komt invrijwel dezelfde gebieden voor als de kersebladroller.
Aantal generaties: er is slechts één generatie per jaar inons land.
Vliegperiode: devlinders zijn in juli en augustus aanwezig.
Eieren: de eieren worden in groenachtige eispiegelsbijeen gelegd opbladeren.
Overwintering:de rups zou inhet tweede ontwikkelingsstadium overwinteren
in spinsels in schorsspleten, onder knopschubben,enzovoort.
Rups en schadelijkheid: de rups leeft tussen aaneengesponnen blaadjes en
verpopt aldaar.
Waardplanten: de rupsen komen op allerlei kruiden voor,zoalsbasterdwederik en ganzevoet. Uitzonderlijk is demelding over schadelijk voorkomen
van de rupsen op aardbei,welke tussen rijen vruchtbomen stonden. De vlindervangsten hebben inons land stellig betrekking op exemplaren die zich
als rups ontwikkeld hebben opkruiden in de onderbegroeiing of omgeving
van de vruchtbomen.Wijbeschouwen de soort als eengelegenheidsgast en
niet als een plaaginsekt voor appel enpeer.

4.5. Koolbladroller Clepsis spectrana
De koolbladroller is een zeer polyfage soort,welke verspreid is over
geheelWest- enMidden-Europa,met inbegrip vanEngeland,Zuidwest-Rusland en Scandinavië. Het is een soort dievoorkeur schijnt tehebben voor
watmeer vochtige standplaatsen. Het is niet alleen een zeer algemeen
voorkomende soort,maar ook op vele plaatsen en invele biotopen een zeer
talrijke.
Aantal generaties: er zijn twee volledige generaties perjaar.
Vliegperiode: de vlinders vliegen van eindmei tot in juli enweer van
het einde van diemaand tot in september. Soms overlappen de vliegperioden
elkaar.
Eieren: de eieren worden in eispiegels bijeen gelegd,welke geel van kleur
zijn en soms uitminder eieren bestaan danbij de andere Tortricidesoorten welke de eieren in spiegels bijeen leggen. De eierenworden op zachte
plantedelen gelegd,veelal opbladeren en stengels.
Overwintering: de rups overwintert o.a. in de schors,vaak in eenwat verder gevorderd larvestadium danbij de andere bladrollers die als rups overwinteren. Men treft inhet voorjaar dan ook zeer vroeg reedswat grotere (overwinterde) rupsen aan.De soort schijnt nogal flexibel te zijn
voorwat het ontwikkelingsstadium betreft dat dewinter doorbrengt.
Rups en schadelijkheid: de rups wordt na de overwintering actief enpoppenworden alvroegwaargenomen,d.w.z.vanafhalfmei en soms albegin
mei. De rups leeft opkruidenwelke op vochtige standplaatsen groeien. In
hetbegin van deze eeuw ismelding gemaakt van aantasting en schade in de
druivencultuur (wijnbouw) in Zuid-Frankrijk; steeds opvochtige plaatsen.
Ookwij hebben het insekt in druivenkassen aangetroffen (88).In ons
land namenwij slechts éénkeer een ernstige aantasting op appelwaar;dat
was in Zeeland. Dit optreden opvruchtbomen isdusuitzondering.Verpop-
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ping vindt meestalplaats in de door derupsen gekrulde bladeren;dit
geldt ook voor devolgende rupsengeneratie in augustus/september.
Waardplanten: derupsenworden opvele gewassen aangetroffen die opvochtige plaatsen groeien, zoals depinksterbloem,wilgenroosjes,moeraskers,
zelfs opriet. InDuitsland is aantasting van cyclamen en aspergeswaargenomen,inDenemarken vankasrozen.Van Poeterenbeschreef de soort in
1930opbloemkool,vandaar dat denaam koolbladroller werd.
Dekoolbladroller is een zo algemeen invanglampen inboomgaarden gevangen vlindertje,dat hij hier genoemdmoetworden.De flexibiliteit
van het overwinteringsstadium lijkt samente hangenmet een groot aanpassingsvermogenbijwijziging van lichtregimes (daglengten). Vandaarwaarschijnlijk de gemakkelijke aanpassing aankasomstandigheden,waardoor een
snelle vermeerdering kan optreden (265). Inkassen gaat de diapauzenamelijkverloren. Dit iswaargenomen indeAalsmeersekasteelten vansiergewassen. Merkwaardig is dat het sexferomoon van dekoolbladroller samengesteld isuit dezelfde twee componenten als dievan devruchtbladroller,
echter in een andere verhouding.

4.6. VruchtbladrollerÀdoxophyes orana
Sinds de tweedewereldoorlog is devruchtbladroller inons land de
meest algemene en schadelijk optredendebladrollersoort in boomgaarden
(12^). De soort komt voor inJapan (116), China {IJk) en India en strekt
zijnverspreidingsgebied uit tot invrijwel geheelEuropa.Hij is (nog)
niet inAmerikabekend. Evenals verschillende andere Tortricidesoorten
zijnderupsen van devruchtbladrollerbladeters enkunnen zij, doordat
zij omliggende bladeren en soms ook vruchten aaneenspinnen, oppervlakkige
beschadigingen aan devruchtschil veroorzaken (262).
Aantal generaties: er zijntwee volledige generaties per jaar.Afhankelijk vanhetweer kan zich echter nog een gedeeltelijke derde generatie
ontwikkelen. Merkwaardig is dat de soort al zeer lang bekend is inverschillende Europese landen,maar schade opvruchtbomenwas eigenlijk niet
bekend voordat hiervan,na de oorlog,in ons landmelding werd gemaakt.
Vliegperiode: er zijn twe^ vluchten,welke plaats vinden in juni-begin
juli envan eind juli tot'in september. De gedeeltelijke derdevlucht kan
soms in oktoberwordenwaargenomen (ziehoofdstuk 8.10.).
Eieren: de eieren worden in gele eispiegels van somsmeer dan 100 eitjes
opbladeren envruchten gelegd. Dit vindt meestal plaats in de namiddag
en avond als het licht afneemt.Eenwijfje legt totaal 150-300eieren.
Overwintering: de jonge rupsmaakt tegen dewinter veelal inhet derde
larvestadium eenwinterspinsel tegen takken,in schorsspleten,enzovoort,
waarin dezetot het voorjaar inwinterrust gaat (afb.6 ) .
Rups en schadelijkheid: in aprilwordt de overwinterde rups actief enbegeeft hij zichnaar de uitlopende knoppen. In een vroeg muizenoorstadium
van appelkunnen reeds rupsen verschijnen en in deknoppen een leefplek
zoeken. Later wordenbladdelen,groepjes bladeren enbloempjes aaneengesponnen. Zovroeg inhet jaar is de aangerichte beschadiging slechts zeldenvanbetekenis.Bij rijkebloei envoldoende vruchtzetting verdwijnen
demeeste aangetaste vruchtjesbij de junirui.Derupsen van devolgende
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Afbeelding 6: Vruchtbladroller; winterspinsels
tegen spoortje "bij peer.
Figure 6: Adoxophyes ovana: Winter1 webs on a
pear tuig.
g e n e r a t i e v e r s c h i j n e n m e e s t a l i n de t w e e d e h e l f t van j u n i . Deze maken
a a n v a n k e l i j k e e n s p i n s e l k o k e r t j e l a n g s e e n b l a d n e r f ( a f b . 7 en 8) i n h e t
a l g e m e e n a a n de o n d e r k a n t van h e t "blad en b r e i d e n d i t u i t n a a r m a t e de
r u p s g r o t e r w o r d t . De r u p s v e r p l a a t s t z i c h t i j d e n s h a a r l e v e n v a a k e n k e l e
k e r e n n a a r een andere l e e f p l e k .

Afbeelding f: Vruchtbladroller; spinsels van
zeer jonge rupsen langs bladnerf aan
onderkant van het blad.
Figure 7: Adoxophyes orana: Webs with very young
larvae along the veins on the underside of
a leaf.
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Afbeelding 8: Vruchtbladroller; uitgebreider
spinsel langs de middennerf aan de onderkant van een blad.
Figure 8: Adoxophyes orana: Larger web along the
midrib on the underside, of a leaf.
De verpopping v i n d t t e r plekke waar de rups g e v r e t e n h e e f t , p l a a t s ,
dan wel i n de omgeving t u s s e n samengesponnen b l a d e r e n of onder een b l a d
dat t e g e n een t a k wordt gesponnen. De rupsen komen i n j u l i t e n s l o t t e voor
een groot d e e l t e r e c h t i n de scheuttoppen ( a f b . 9)* Daar komen z i j t e -

Afbeelding 9 : Vruchtbladroller; scheut
van appel aan het einde vanaugustus: enkele blaadjes zijn in
j u l i beschadigd, l a t e r i s de
scheut weer doorgegroeid.
Figure 9; Âdoxophyes orana; Apple shoot
at the end of August: some leaves were damaged in July, but
the shoot continued to grow.
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recht omdat zijbij het opzoeken van eennieuwe leef-vreetplek de neiging
vertonen naar boven te lopen ennaar goed belichte plekken te gaan. Rupsen
welke in een scheut zitten,kunnentoch nogwel eens naarbeneden afdalen
entot vruchtbeschadiging aanleiding geven (zie afb. 36,blz. 99).
Vaakworden anderebladeren tegen het aanvankelijk bewoonde blad gesponnen. Ditkan ookmet vruchten gebeuren (afb. 10).Omdat deze vruchten

Afbeelding 10:Vruchtbladroller;eindjulitegenvrucht aangesponnenbladbijappel.

Figure 10: Adoxopnyes oremq.: Leaf pressed against an apple by webbing late in July.

later geoogst moeten worden, zijn derupsen in juni/juli veel gevaarlijker dan inhet voorjaar. Ze groeien bovendien snel tot volwassenheid en
vreten daarbij vaak grote plekken uit devruchtschil. Deze plekken groeien
met de vrucht mee uit enmaken zo'n aangetaste vrucht waardeloos voor de
handel. De rupsen verschijnen in de zomer gewoonlijk over eenperiode van
circa drie of vierweken.Deze rupsgeneratie is in de fruitteelt het meest
schadelijk (173,2l+5)•
Devlinders van detweede vlucht leggen eieren en daaruit verschijnen
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de rupsen dieveelal overwinteren. Zijblijven klein enveroorzaken slechts
kleinevreetplekjes op de vruchtschilwanneer hiertegen eenbladwordtgesponnen (zie afb. 37,blz. 99)- Omdat deplekjes minder sterk uitgroeien
op dereeds verder ontwikkelde vrucht,is deze snoepvreterij inhet algemeenminder ernstig dan degrote plekken welke in juni/juli worden veroorzaakt.Het optreden van twee volledige generaties draagt stellig bij
aan de schadelijkheidvan devruchtbladroller.
Indien een derde vlucht ontstaat,is een aantal rupsen in augustus dus
wel doorgegroeid tot pop.Deze rupsen veroorzaken naar verhouding dan ook
grotere beschadigingen aan devruchtschil dan de snoepvreterijplekjes.
Waardplanten: devruchtbladroller is zeer polyfaag enkomt niet alleen
op vrijwel alle roosachtigen voor,maar ook op diverse andere gewassen,
zowelkruiden als struiken enbomen. Er is ook aantasting op sering bekend
(172, 182).Ook opbomen in dewindsingels komt de soort voor,zodat er
stellig een levendige uitwisseling tussen boomgaard enomgeving plaats
vindt.

4.7. Geelbuikbladroller Ptycholomalecheana
Behalve inhet hoge noprden komt de geelbuikbladroller ingeheelEuropa voor.Bovendien isde soort bekend inKlein-Azië en Zuid-Rusland. In
verschillende landen is de soort in verbandmet appelbeschreven. Soenen
heeft voor België een talrijk voorkomen op appelvermeld (235). De geelbuikbladroller lijkt ons echter meer een gelegenheidsgast te zijn,welke
bijna overalvoorkomt,volgens sommige auteurs hetmeest op zandgronden.
Aantal generaties: er is blechts een enkele generatie per jaar.
Vliegperiode: devlucht vindt plaats van eindmei tot in juli.
Eieren: de eierenworden in groene eispiegels opbladeren,ookwel vruchten, althans op zachte plantedelen gelegd. Wij namen eenproduktie tot
circa 150eieren perwijfjewaar in laboratoriumkweken.
Overwintering: de jonge rups overwintert in een spinseltje op debomen of
inhoutspleten vanpalen,enzovoort. Toch is gemeld,dat soms ook de
vlinder zouoverwinteren.
Rups en schadelijkheid: deoverwinterde rups begeeft zichnaar ontwikkelende knopjes en leeft later tussen samengesponnen blaadjes en verpopt
dikwijls terplekke.Derups verpopt omstreeks mei vaak in deleefplek
van samengesponnen blaadjes.De rupsjes die in de zomer de eieren hebben
verlaten,groeien niet velrderdoor dan ongeveer het derde larvestadium
om in dat stadium dewinter in te gaan.
Waardplanten: degeelbuikbladroller komt opvruchtbomen weliswaar algemeen voor,doch zelden inigrote aantallen.Behalve appel enpeer worden
ook kers en abrikoos alswaardplant vermeld,terwijl nog verschillende
loofhoutsoorten worden genoemd, zoals bijvoorbeeld esdoorn,eik,es,wilg,
lijsterbes,meidoorn en iep.Wij hebben inHoord-Holland in de jarenvijftig een talrijk voorkomerjopbessen waargenomen,waarbij de indruk werd
gewekt dat het voorkomen op appelhiermede samenhing. Hoewel de soort algemeen voorkomt en zelfs een enkele keer vrij talrijk,iswerkelijk schadelijk optreden ons toch niet bekend, ookniet in geïntegreerd behandelde
boomgaarden.

31

