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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.
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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.
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4.8. Cnephasia-soorten
4.8.1. Topbladroller Cnephasia longana
Hoewel de t o p b l a d r o l l e r s t e l l i g een secundair optredende b e s c h a d i g e r
op appel i s , wordt de s o o r t besproken omdat de rupsen nog wel eens aanget r o f f e n worden i n s c h e u t t o p j e s . Dit betekent dat schade beperkt b l i j f t
t o t boomkwekerijen en soms t o t een jonge boomgaard. De s o o r t i s bekend
van Klein-Azië en Noord-West Afrika. In Zuid- en Midden-Europa komt de
t o p b l a d r o l l e r voor en i n het noordwesten t o t en met Zuid-Engeland en ZuidZweden.In 1929 i s h i j ook in Noord-Amerika gevonden en wel voor het e e r s t
s c h a d e l i j k op framboos, l a t e r ook op andere gewassen.
Aantal g e n e r a t i e s : de t o p b l a d r o l l e r heeft één v l u c h t per j a a r .
V l i e g p e r i o d e : de v l i n d e r s z i j n aanwezig i n de maanden j u n i en j u l i .
E i e r e n : merkwaardig i s het gedrag van v l i n d e r en jonge r u p s . Het w i j f j e
l e g t namelijk één of enkele e i e r e n b i j e e n op de ruwe schors van stam of
takken van bomen. In t o t a a l l e g t een v l i n d e r wel 100 t o t 200 e i e r e n , welke aanvankelijk e n i g s z i n s crème-rose van k l e u r z i j n maar l a t e r b r u i n worden.
Overwintering : eveneens merkwaardig i s dat de rups welke u i t een e i gekropen i s , zonder voedsel t o t zich t e nemen een s c h u i l p l a a t s gaat zoeken om
daar de winter in door t e brengen. Dit v i n d t v e e l a l p l a a t s i n een s c h o r s s p l e e t , waar een s p i n s e l t j e gemaakt wordt.

Afbeelding 11 : Topbladroller; door
rups vernield scheuttopje
b i j appel. De rups heeft
zich in het scheutje ingevreten, waarna het topje
verdroogd i s .
Figure 11: Cnephasia longana: Tip
of apple shoot damaged by a
caterpillar,
which is still
present. The shoot tip is
dessioated.
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Rups enschadelijkheid: datuiterst kleine rupsjewordt inhetvoorjaar
weer actiefenlaat zichvanafdeboomstammet"behulpvaneenspinseldraad
met dewindmeevoeren. Daardoorkanhetopallerlei gewassen indenabijheidofverderaf terecht komen.Daarna spinthetéénofenkele blaadjes
bijeenofhetmineert enige tijd inbijvoorbeeld eengroeitopje. Meestal
komthettenslotte ineengroeischeutjeterecht,waarhetdetopblaadjes
bijeenspint enzich dikwijls eeneindjeindetopboort (afb.11).De
verpopping vindt erookplaats.Soms lijkt hetofereenzekere voorliefdevoor bloempjes bestaat,waarbij o.a.demeeldraden afgegeten worden.
Opvlas isdesoort eenbekend topbeschadiger. InEngeland eninonsland
(138) zijn enige gevallenvanvrij ernstige aantastingmetafstervingvan
scheuttoppenopjonge appelbomen inboomkwekerijenwaargenomen.Derupsen
kwamen daar somsookopandere gewassen voor,bijvoorbeeld aardbeien
akkerdistel.
Waardplanten:derups iszeerpolyfaag.Waardoor devlinder zich laat leidenbijdeei-afzettingismoeilijktezeggen.Hetmerkwaardige feit doet
zichvoordateieren veelalopschorsvanboomstammen worden gelegd,terwijlderupsjes dieuitdeeitjes komen zichviadewind naar anderegewassen laten transporteren.Ditzijn vaak kruiden alsmargriet,winde,
iris,klavers,ganzerik,rtaarookkool,biet,erwt enboon,vlas enhop.
Sommige rupsen komenweleens terecht opstruikenvanbijvoorbeeld hazelaar,roos,brem,appelenframboos omdaar aantasting tegeven.

4.8.2. Andere Cnephasia-soorten
Behalvevan Cnephasia
longana zijnookwelrupsenvanandere
Cnephasia-soortenopappel aangetroffen,o.a.dievandeschaduwbladrollers Cnepha-

sia pasauana (=wahlbomiana) en Cnephasia virgaureana.

Deaanwezigheidop

appelisechter secundair:omdatderupsen normaalopallerlei kruidenin
deondergroei ofindeomgeving vandeboomgaard voorkomen.Derupsen
spinnen danblaadjes aaneen,waarbij vaak topjes (vanbijvoorbeeld distelsenduizendblad)worden samengesponnen.Degrijzetotbruingrijze
vlindertjes hebben eenf:.jnetekening opdevoorvleugels.Zijkunnenin
grote aantallenookinboomgaarden voorkomen enwordendanveelinvanglampen gevangen.Derups isinonslandopappel enpeer nimmer schadelijk aangetroffen.Degrotemassa ontwikkelt zichkennelijk opanderegewassen,inhoofdzaak kruiden.

4.9. Acleris- enCroesiq-soorten
Inboomgaarden zijn verschillende Aaleris-soorten
waargenomen,waarvan
derupsen opappelenpeer voorkomen.Devlinders worden nogweleensin
vanglampen gevangen.Wijvermelden daarom iets overdelevenswijzevan
deze soorten.HetgaatomIdriesoorten,waarvan derupsen opappel zijn
aangetroffen. Bovendien wordt deaardbeibladroller erbij betrokken omdat
devlinders vandeze soort ookinvanglampen zijn aangetroffen enverward
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kunnen worden met die van debedoelde drie soorten (263). Croesia
holmiana, dewitte-driehoekbladroller,vertoont zoveelverwantschap met de
Acleris-soorten,
dat de soort ook in deze groep besprokenwordt.De vogeldrekbladroller en debruine-driehoekbladroller zijn de enige bladrollersoorten inboomgaarden,welke alsvlinder overwinteren.

4.9.1. Glanskopbladroller Acleris rhombana
Deze soort dankt zijn naam aan het glanzende kopkapsel van de rups.
De soort isbekend vanNoord- enMidden-Europa,Klein-Azië en Hoord-Amerika. Het is een Aalern-s-soort
welke vooral inweinig bespoten boomgaardenwordt aangetroffen. De rupsen kunnen daar zelfs talrijk voorkomen.
In denormaal intensiefbehandelde boomgaarden ishet demeest algemene
Aalepis-soort.
De andere soorten zijnmeestal zeldzaam.
Aantal generaties: er is éénvolledige generatie per jaar. Invroege,
warme jaren kanmisschien een gedeeltelijke tweede generatie voorkomen.
Inhet zuidelijke gedeelte van zijn verspreidingsgebied komen normaal
twee generaties voor.
Vliegperiode: devlinders vliegen vrij laat enover eenvrijlangeperiode,namelijk van eind juli tot in oktober.
Eieren: de eierenworden afzonderlijk op de schors van takken en de stam
afgezet.
Overwintering: het insekt overwintert in het eindstadium optakken.
Rups en schadelijkheid: de groene rupswelke het ei inhet voorjaarverlaat,begint aan de jonge plantedelen tevreten en spint blaadjes samen,
waarbinnen hij een goede leefplek vindt.De verpopping vindt soms aldaar
plaats,maarmeestal in degrond. Hoewel A. rhombana vrij algemeen kan
voorkomen,ishij toch niet vanbetekenis voor de fruitteelt.
Waardplanten: de glanskopbladroller komt op verschillende houtige',roosachtige gewassen voor zoalsmeidoorn,roos en lijsterbes. Ook opappel,
peer,pruim en kers en opwalnoot en eik zijn de rupsen aangetroffen.

4.9.2.VogeldrekbladrollerAcleris

variegana

Deze soort komt in geheel Europa voor, zelfs zeernoordelijk. Maar ook
inNoord-Afrika,Klein-Azië,Zuid-West- en Centraal-Azië en China ishij
bekend. Hij is inNoord-Amerika ingevoerd vóór circa i960. De soort dankt
zijn naam aan degelijkenis welke de rustende vlinder heeft met een vogeldrekje!
Aantal generaties: er zijn vermoedelijk twee generaties per jaar.
Vliegperiode: devlinders zijn aanwezig in juni/juli enweer van augustus
tot het volgend voorjaar.
Eieren: de eieren worden afzonderlijk opbladeren gelegd.
Overwintering:de vlinder van de tweede generatie overwintert inholletjes en andere beschutte plaatsen.
Rups en schadelijkheid: de jonge rupsen van de eerste generatie welke ten
dele nog in aprilverschijnen,vreten aan jonge plantedelen en zij leven
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tussen samengesponnen bladeren waar ook deverpopping plaats vindt.De
rupsen welke in de zomer opgroeien spinnen eveneens bladeren samen. Vaak
is de geelachtig-groene rups in een fraai toegevouwen "bladte vinden.Werkelijk schadelijk optreden op appel ofpeer isniet bekend. In hetvoorjaarkunnen de rupsjes eenzelfde vruchtbeschadiging veroorzaken als de
heggebladrollers doen.
Waardplanten: de soort ispolyfaag en de rupsen zijn gevonden opverschillende roosachtigen,o.a. roos, sleedoorn,appel,peer en lijsterbes.Ook
iep,hazelaar,wilg en zelfs bosbes schijnenwaardplanten voor devogeldrekbladroller te zijn.

4.9.3. Bruine-driehoekbladrdller Acleris latifasciana
Deze Aoleris-soort
komt inNoord- enMidden-Europa voor. Zijnverspreidingsgebied strekt zichbovendien via Siberië tot inJapan uit. In HoordAmerika ishij ingevoerd.
Aantal generaties: er zijn twee generaties perjaar.
Vliegperiode: devliegperioden strekken zichuit in juni/juli envan september tot het volgend voorjaar.
Eieren: degele,later oralnjeen rood verkleurende eieren worden apart
gelegd opbladeren.
Overwintering:devlinder van detweede generatie overwintert.
Rups en schadelijkheid: dewitachtig-lichtgroene rups heeft een vergelijkbare levenswijze met die van devogeldrekbladroller. Verpopping vindt ook
in samengesponnen bladeren plaats.
Waardplanten: de soort komt op appel sporadisch voor,maarbehoort tot
het Aaler-Cs-comTplex dat inboomgaarden wordt aangetroffen.Bekende waardplanten zijnwilg,populier,braam, framboos enbosbes.Bovendien zijn de
rupsen aangetroffen op smeerwortel enniet tevergeten opAzalea en Rhododendron. Op deze laatste gewassen kan de soort soms zeer schadelijk optreden als knop- enbloembeschadiger!

4.9.4. Aardbeibladroller Acleris comariana
De aardbeibladroller wordt inboomgaarden wel invanglampen gevangen
enkan als vlindermet andere^cZ-er-ïs-soortenworden verward. De rups komt
echter niet op appel enpeer voor.Eenmeerwezenlijke waardplant,waarop
de soort schadelijk kan optreden,is aardbei;hoewel de soort vooral op
moerassige plaatsen in denatuur voorkomt.
Aantal generaties: de soort heeft twee generaties,evenals debruine-driehoekbladroller.
Vliegperiode: er zijn twee1vliegperioden,namelijk injuni/juli en inseptember en oktober.
Eieren: het eiwordt apart afgezet. (Bij aardbei veelal op de bladstelen.)
Overwintering:het eioverwintert.'
Rups en schadelijkheid: de crème tot bleekgroene rups leeft tussen samengesponnen bladeren. Hijbeschadigt op aardbei de jonge blaadjes en de
stolonen. Aanvankelijk vreet de jonge rups wat in een spinsel langs een
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bladnerf;laterworden"blaadjestoegevouwen en aan elkaar gesponnen. Dan
worden ookbloeiwijzen aangevreten en"bloemknoppen beschadigd, hetgeen
"beschadigdevruchten en produktieverlies oplevert.Deze gegevens "betreffen
dus de levenswijze op aardbei welke het best bekend is (11 h). Schadelijk
optreden isin ons landbekend. Vooral in enkele andere landen,bijvoorbeeld Frankrijk, is aantasting van aardbei waargenomen.
Waardplanten: de rupsen komen vooral op aardbei,maar ook opbraam, framboos en zelfs opbosbes enwateraardbei voor. Zij zijn ook opwilg aangetroffen.

4.9.5.Witte-driehoekbladroller Croesia

holmiana

Deze kleinebladroller komt in geheelNoord- enMidden-Europa voor
evenals inKlein-Azië,maar isniet inJapan bekend. In 1977 is de soort
ook inNoord-Amerika ontdekt,nadat hij vermoedelijk reeds verschillende
jaren eerderwas ingevoerd. De soort lijkt slechts een 'begeleidende'
bladroller op appel enpeer (263)te zijn en zonder economische betekenis
voor de teelt.
Aantalgeneraties:inons land heeft dewitte-driehoekbladroller één,
maar misschien ookweltwee generaties per jaar.
Vliegperiode: inNoord-Amerika zijn in ieder gevaltwee vluchtenvastgesteld,waarvan de eerste in juni begint,terwijl devlinders van de volgende generatie injuli-augustusvliegen. In ons landworden de vlinders
in dezelfde periode invanglampen gevangen,namelijk van eind juni tot
september toe,waarbij dus nogniet isvastgesteld of eréén danwel twee
aansluitende of overlappende vluchten inhet spel zijn.
Eieren: devlinder deponeert de eitjes afzonderlijk opmin ofmeer glad-'
de schors vanvooral dunnere takken. Dat ei isaanvankelijk geelgroen
maar verkleurt donkerder. Ditbetreft de eierenwelke overwinteren. Dit
is dusvergelijkbaar met de topspinner.
Overwintering: het ei overwintert op de tak. Bentinck geeft op dat de
vlinder overwintert.
Rups en schadelijkheid: de rupsen die nog voor de appelbloei verschijnen,
gaan opvruchtbomen naar deuitlopende knoppen,waar blaadjes worden samengesponnen. De geelachtig/geelgroene rupsenverpoppen in de samengesponnenof opgerolde bladeren.Het iswaargenomen dat deze bladroller evenals
detopspinner ookwel eens aan jonge vruchten kan vreten.Werkelijk schadelijk optreden is ons niet bekend.
Waardplanten: dewitte-driehoekbladroller komt op allerlei roosachtigen
voor,o.a.meidoorn,roos,braam,kweepeer {Cydonia); hij isook op appel
enpeer en zelfs oppruim gevonden.

4.10. Topspinner Rhopobota naevana (— unipunctana)
Detopspinner is eenkleine bladroller,welke zich vermoedelijk vanuit
het Himalaya-gebied heeft verspreid. De soort isbekend in Japan,India,
Sri Lanka,Siberië enhet grootste gedeelte vanEuropa. Hij schijnt reeds
vóór 1923inNoord-Amerika ingevoerd te zijn.
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Aantal generaties: de soort heeft één generatie per jaar in demeer gematigde streken,ook in ons land. Zuidelijker,bijvoorbeeld in Zuid-Italië,
gaat deontwikkeling in de zomer regelmatig door en daar zouden meerdere
generaties na elkaar voorkomen,tot vijftoe.
Vliegperiode: devlinders zijn aanwezig van circa half juni tot halfaugustus.
Eieren: de vlinder is actief in vooral de avondschemering en legt deeitjes apart op gladde schors vanvooral de dunne takken.Het ei,dat aanvankelijk zilverachtig is,verkleurt via geel tot rood. In zuidelijker,
warmer streken waar meerderegeneratieselkaar in de zomer opvolgen,worden ook eitjes opbladeren gelegd. Een vlinder legt wel 100tot 250 eieren gedurende haar leven.
Overwintering:het ei overwintert.
Rups en schadelijkheid: inhet voorjaar komt derups tegen de appelbloei
uit het ei enbegeeft zichnaar eenuitlopende knop om zich daar inte
boren. Ook vreet hijwel langs denerf aan deonderkant van een blaadje
en gebruikt daarbij spindraden. Later spint hij steeds enige blaadjes
aaneen. Devlekkerig bruingroene rupstast vaak scheuttoppen aan,waarbij
de eindknoppen vernield worden. Later vormen zich dan zijscheuten. Dewat
grotere rups vouwt vaak eenblad langs demiddennerf om en spint debladranden aaneen. Dan leeft tierups in een 'peul'-vormigtoegevouwen blad.
De volgroeide rups verlaat zijnleefplek vaakweer om in debuurt een
paarblaadjes samen te spipnen of eenblad samen te vouwen.Hijmaakt
daarin namelijk een dicht wit-zijden spinselwaarin deverpopping plaats
vindt. Dit gebeurtwel tussen verdorde blaadjes,maar een aantal rupsen
verpopt op de grond. De vlinder,welke in de zomer verschijnt,legt de
eitjes apart optwijgen en,takdelen.
Waardplanten: in onze boomgaarden kennen wij detopspinner vooral van
peer en van appel.Hij komt echter opverschillende andere gewassen voor,
zoalsmeidoorn,pruim enlijsterbes.Ook hulst kan ernstig aangetast worden. Terwijl inEuropavooral aantasting op appel enpeer beschreven is,
wordt inAmerikavooral schade op eenbepaalde bosbessoort vermeld. Deze
Amerikaanse topspinnerwordt door sommigen echterwel als een aparte,van
Rhopobota naevana afgesplitste soort beschouwd.

4.11. Knopbladrollers
4.11.1. Rode knopbladroller Spilonota ocellana
De rode knopbladroller komt inbijna geheel Europa tot de 62ebreedtegraad voor,niet in Griekenland,maar voorts wel in deKrim en Siberië
tot Japan. Inverschillende landen wordt hij als schadelijk insekt,vooralvan appel,vermeld. In 18U1 is de soort inNoord-Amerika ingevoerd en
daar een soms zeer schadelijk insekt op appel geworden (158, 187)Aantal generaties: volgens de opgaven varieert het aantal generaties per
jaar van één tot twee. In deKrim zouden twee volledige generaties ontwikkeld worden. In deVerenigde Staten één of twee naar gelang de streek
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(158). Wij kennen vermoedelijk slechts een enkele generatie,maar deze
iswel zeer lang gerekt.
Vliegperiode: deze duurt wel 2maanden en vindt plaats van begin-eind
juni tot half augustus oflater.
Eieren:crèmekleurige eieren worden apart opbladeren gelegd, soms enkele
bijeen op eenblad (afb. 12).Eenwijfje legt gemiddeld wel 100tot 200

Afbeelding 12: Rode fcioyl-lairoller ; ei
wikjvcier.de rupsen zijn
Figure 12: Spilonoia oeellana: Eggs or
larvae are visible iri vue e

Dp blad. re zwarte kopkapsels van de zich ont'if. 7he blae< keaa-eapsules of the developing

eieren gedurende haar leven van twee totmeerweken. De eieren zijnwat
kleiner dan die van de fruitmot envertonen tijdens de embryonale ontwikkeling geen rode pigmentring.
Overwintering: vooral vanaf de tweede helft van september gaan de rupsen
winterspinsels maken tegen vooral het jonge hout,dus speciaal op de twijgen. Dit doen de rupsen door eenblad tegen eentwijg te spinnen,ofzichzelf onder een leeg knopschubje inte spinnen. Naar het schijnt iser
misschien eenminder vast overwinteringsstadium want zowel heel kleine
als iets grotere rupsen worden in dewinterspinsels aangetroffen. Volgens
MacPhee (159) zouden temperaturen van -28 Cof lager inNova Scotiadodelijk zijn voor de overwinterende rupsen.
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Rups en schadelijkheid: inhet voorjaar begeeft deoverwinterende rups
zichnaar deknoppen. Dit gebeurt alvroeg,als deknoppen maar net schuiven of als erkleine groenebladpuntjes naar buiten komen.
De chocoladebruine rups vreet zich eenweg naar het binnenste van deknop
en vernielt deze (86).Vervolgens wordt een tweedeknop of bloeiwijze
aangetast,terwijl ookwel een derde bloeiwijze vernield kan worden.Doordat derups een zeer dicht spinselpropje maakt in oftegen delateraangetaste bloeiwijzen omvan daaruit debloem- ofvruchtsteeltjes aan te vreten (afb. 13),betekent ditbijna steeds vruchtverlies.Wij namen het
merkwaardige verschijnsel waar dat sommige rupsen redelijk gelijkmatig
doorgroeien,terwijl andere exemplaren de ontwikkeling als hetware een
poosje schijnen te staken.Misschien houdt dewaarneming van Legner
(îhj)
hiermede verband,dat de sexeverhouding in deloopvan de zomer naar meer
vrouwtjes opliep. Tenslottewerd eenverhouding van éénmannetje tot2,i+3
vrouwtjes vastgesteld. Het aantal larvale vervellingen isniet constant.
Door dit alles zijn deverpoppingsperiode en devluchtperiode erg lang
gerekt. De eirupsenwelke in de zomer de eieren verlaten,maken een spinselkokertje langs eenbladnerf,dikwijls langs dehoofdnerf. Dit stevige
spinselkokertje isvanuitwerpselen voorzien en ziet er daardoor bruin-

Afbeelding 13:-^odeknopcdadroller;bladpropjemet,dicht spinseltegenbloemtrosbijappel.
Figure

13: SpiloKOva

ocellana:

Dead leaf attaohed

by compact web to apple

cluster.
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achtig uit.Het wordt verlengd naarmate de rups groeit en oppervlakkig
vanhet blad vreet.Het spinsel is dus dichter dan dat van de vruchtbladroller. Omdat de rups niet alleen een ander blad tegen het eerste blad
spint,maar soms ook eenvrucht,ontstaan er ookwel vreetplekjes op die
vrucht (1U8). Deze vorm van snoepvreterij die inons land voorkomt,is
vaakwat grover dan die van devruchtbladroller enbovendienmeestalvoorzien van debeschreven bruingekleurde spinselgangetjes (afb. 1U). Waar de

Afbeelding 1U: K Iei,
.'nivi-ter; appelen inet vreetplekjes van rupsen begin september,
lij de
ep.-reten; va;:leze soort bevinden zich zeer dichte spinselkokerj
tL,es'ii't ,n.\er~oseien tuss
Ie spinseldraadje:

Figure 14:

Spilan ülcvc .lïv:

DCjinmng of September. At

soort schadelijk op appel is,bestrijdt men de jonge rupsen van devoorjaars- en de zomergeneratie als deze de eieren verlaten (86, 188).Soms
werd een flinke parasitering van de rupsen waargenomen (158, 191).
Waardplanten: derupsen zijn zeer polyfaag en treden soms als werkelijk
schadelijk insekt opbij appel,peer,pruim enkers (187). Vooral devoorjaarsaantasting wordt als schadelijk ondervonden. Het insekt komt nog op
verschillende andere gewassen voor zoals lijsterbes,meidoorn,eik,els,
wilg en hazelaar. In ons land is de rode knopbladroller een oudebekende,
waarvan debetekenis door dekomst van de vruchtbladroller op de achtergrond is geraakt.Wanneer de insektebestrijding in een boomgaard achterwege blijft,komt de soort weermeer op de voorgrond.
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4.11.2.GroeneknopbladrollerHedya

nubiferana

Degroene knopbladroller is eenbekende verschijning invooral weinig
ofniet bespoten boomgaarden. De soort heeft een verspreidingsgebied dat
zichuitstrekt over vrijwel geheel Europamet inbegrip van Scandinavië
tot aan de poolcirkel. Voorts komt hijvoor inKlein-Azië en Siberië. In
1926bleek hij inHoord-Amerikate zijnbinnen gekomen,maar werkelijk
economische schade werd daar niet gemeld.
Aantal generaties: er is slechts één generatie in een jaar.
Vliegperiode: devlucht duurtvrij lang,zeker achtweken,somswel tien
weken enwel van eindmei tot eind julioftot in augustus.
Eieren: de crèmekleurige eieren worden apart gelegd, soms enkele bijeen,
opbladeren ofookwel op eenvrucht.Het ei is ietskleiner dan dat van
de fruitmot,lijkt er overigens veel op,maar vertoont na enige dagen
géén rode pigmentring. Eenwijfje legt gedurende haar leven wel 50tot
150eieren.
Overwintering: vanaf half september gaan de jonge rupsjes eenwinterspinselmaken onder een knopschub, in een schorsspleet,of iets dergelijks.
Rups en schadelijkheid: inhet voorjaar wordt de overwinterende rupsactief en zoekt deze een gemengde knop uit.Dit vindt meestal plaats inhet
muizenoor-tot roze-knopstadiumbij appel.Erworden een aantal bloemknopjes beschadigd,waarbij vaak nog een tweede of derde tros wordtbetrokken. Knopdelen enblaadjes worden samengesponnen tot een zeer dicht
stevig geheel.Wat laterworden ook uitlopende bladknoppen beschadigd. De
rups ontwikkelt zich geleidelijk aan enverpopt ter plekke. Devlinder is,
evenals dievan derode knopbladroller,in schemerdonker actief,vooral
enige uren na zonsondergang enookweer tegen zonsopgang.
In de zomermaakt deuit een ei gekropen donkergroene rups een stevig
spinselkokertje langs een nerf aan deonderkant van eenblad. Meerdere
blaadjes kunnen daarna tesamengesponnen worden. Soms wordt een vrucht
vastgesponnen enkan snoepvreterij aan devruchtschil optreden.Werkelijk
economische schade door de groene knopbladroller is in ons land nietwaargenomen.
Waardplanten: de rupsen van de groene knopbladroller zijn polyfaag. Zij
komenbehalve op appel,peer,pruim enkers nog op verschillende andere
roosachtigen voor zoalsmeidoorn en lijsterbes. Opberk,eik,wilg en es
zijn ook rupsen aangetroffen.

4.12. Fruitmotten
4.12.1.Fruitmot Laspeyresiapomonella
De fruitmot komt over alle continenten verspreid voor en is dus een
ware cosmopoliet (1+9,90,233,256).Innoordelijker streken treedt slechts
een enkele generatie op,maar inwarmere gebieden kunnen twee enmeer generaties voorkomen (11+9,229).De schadelijkheid hangt ook hiermede samen.
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De noordgrens van zijn verspreiding valt samenmet de isotherm van 15 C
in juli (227). InAmerika schijnt de soort misschien reeds in de 18e eeuw
ingevoerd te zijn;in Zuid-Amerika wordt de fruitmot in 1971 vermeld en
inTasmanië enMieuw-Zeeland sedert het midden van devorige eeuw. In ZuidAfrika is de soort hekend sedert 1885- Inwezen komt de fruitmot momenteel
in alle streken voor waar appelen worden geteeld (227), ook in China(52).
Aantal generaties: éénvolledige generatie en een gedeeltelijke tweede.
Vliegperiode: devlinders vliegen in ons land van eind mei tot ver injuli. De juiste periode isnatuurlijk afhankelijk van hetweer enwisselt
van jaar tot jaar. In ons land wordt de vlucht van een gedeeltelijke tweede generatie dikwijls waargenomen vanafbegin ofhalf augustus en duurt
soms tot eind september-begin oktober (90).In Irantreden zelfsvier generaties per jaar op(30).
Eieren:de vlinder is evenals vele andere Tortriciden een schemeringsinsekt. De paring en eilegvinden veelal aan het begin van de avond en enigeuren later plaats.De eieren zijn crèmekleurig enworden afzonderlijk
op een vrucht of in denabijheid op eenblad gelegd. Enkele dagen nadat
het ei is gelegd,verschijnt er een rode pigmentring inhet ei.Een wijfje
kan gedurende haar leven van 10-20dagen enige tientallen eieren leggen,
bijvoorbeeld 6O-8Ostuks'.
Overwintering: het insekt overwintert als volgroeide rups.Als de rups in
de zomer ofnazomer volgroeid is,verlaat hij devrucht via een uitboorgaatje enbegeeft zichlopende danwelmet behulp van een spinseldraad
naar de stam van een boom of naar de grond. Het is ook mogelijk dat de
rupsen in de aangetaste vruchten van deboom vallen;op de grond verlaten
ze dan devruchten enkruipen zerond op zoek naar een geschikte overwinteringsplaats. Demeeste rupsen komen inboomschors terecht enmaken daar
een zeer stevige spinselkoker,waarbinnen zij overwinteren. In hetvoorjaar vindt deverpopping plaats,veelal,inmei.
Rups en schadelijkheid: afhankelijk van hetweer kruipen de rupsjes vroeger oflater,dikwijls na circa 10-16 dagen,uit de eieren.De rups loopt
wat rond en dringt tenslotte een vrucht binnen.Eerst wordt oppervlakkig
gemineerd onder devruchtschil,maar weldra vreet hij een gang diep'het
vruchtvlees in om zich inhet klokhuis te goed te doen aan depitten (afb.
15en 16).De aanvankelijk witte rups wordt langzamerhand rose enna vier
vervellingen verlaat hij de vrucht om een geschikte plaats voor deoverwintering of deverpopping te zoeken. Invroege enwarme zomers treedt,
zoals reeds is opgemerkt,een gedeeltelijke tweede generatie op. Ditbetekent dat derupsen diehet vroegst uit het ei zijn gekomen,meteen tot
verpopping overgaan om zich in dezelfde zomernog verder te ontwikkelen
tot vlinders van detweede vlucht.Soms als de rupsontwikkeling vroeg
wordt afgebroken, eventueel tengevolge van eenbespuiting,kan de beschadiging beperkt blijven tot een vaak rood omrande inboorplek, een zogenaamde 'sting' (20).Het is duidelijk dat een aangetaste vrucht waardeloos is,ofhij nu afvalt dan wel geoogst wordt.Aangetaste vruchten
noemt men wormstekig. De aanwezigheid van goede overwinteringsplaatsen,
waartoe vooral deboomschors gerekend moet worden,bevordert deoverlevingskansen van de fruitmot. De ontwikkeling is afhankelijk van vruchten,
dus inbeurtjaren (212)heeft het insekt het moeilijk zichvoort teplanten of zelfsmaar te handhaven. Om deze redenen ishet schadelijk voorkomen dan ookmet de cultuurmethode verbonden. De toepassing van kleine
boomvormenmet overwegend gladde schors zal de overwintering van de rupsen
niet ten goede komen.Het tegengaan van beurtjaren werkt de ontwikkeling
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Afbeelding 15:r'ruitnot;appel net inboorgang van rups: 'wormstekige'
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daarentegen juist wel inde hand. Totvoor kort was het insekt in demoderne boomgaarden in onslandvanweinig betekenis.De invoering van de
geleide bestrijding heeft tot gevolg dat alleen gespoten wordt wanneer
werkelijk grote,schadelijke aantallen voorkomen in een fruitperceel.
Daardoorworden sommigebespuitingen,welke vroeger zondermeer werden
uitgevoerd,wel eens overgeslagen. Dit kan deoverlevingskansen inde zomer
vergroten.Waarschijnlijk wordt de fruitmot daardoor hier en daarwat meer
opgemerkt. Inons landwordt de fruitmot inhet oostelijk rivierkleigebied als gevaarlijker beschouwd dan de vruchtbladroller.Bespuitingen in
juni zijn daarvaak in de eerste plaats gericht tegen de fruitmot.
Waardplanten: De fruitmot heeft vruchten nodig voor zijn ontwikkeling.
Hij accepteert behalve appel enpeer ookwel pruim. Dewalnoot is eenbekend gewas,waarop veel schade aangericht kanworden.Dit isvooral in
Amerikabekend. Daar heeft zichnaar het schijnt een aangepast ras ontwikkeld (193)- Er zijn ook gevallen bekend van aantasting op kers, perzik,
kweepeer en zelfs in dekleine vruchtjes vanmeidoorn. Ook in de tamme
kastanje is de fruitmot gevonden.

4.12.2. Okkernootbladroller Laspeyresia splendana
De vlinders van de okkernootbladroller (Laspeyresia
splendana)
worden
invele boomgaarden invanglampen gevangen,hoewel de soort niet op appel
enpeer voorkomt. Het is een soort,welke in een groot gedeelte vangematigd Europa tot enmet Zuid-Scandinavië voorkomt;ook ishij in Rusland,
Klein-Azië enJapan bekend. Het komt erop neer dat de okkernootbladroller
vrij nauwkeurig het verspreidingsgebied van zijnwaardplant Quercus (eik)
en dat van detamme kastanje volgt (1+6).De soort heeft slechts ééngeneratie per jaarmet eenvlucht dievooral in augustus plaatsvindt en zich
voortzet tot in september. De in de schemering actieve vlinder zet eitjes
apart af opkastanjes,eikels ofokkernoten, als deze reeds enigszins
ontwikkeld zijn (2-3cm grote kastanje). De rups dringt het vruchtweefsel
binnen envoedt zich daar.Aangetaste vruchtenvallenmeestal af,waarna
de rups devrucht verlaat om in de grond een stevige cocontemaken.De
rups kan in sommige landen op tamme kastanje veel schade aanrichten en is
dikwijls intamme kastanjes tevinden welke van elders zijn geïmporteerd.
Devlinder lijkt veel op dievan de fruitmot.De grondkleur van de
voorvleugel is echter lichtgrijs.Devleugel heeft een loodkleurige spiegelvlek met zwarte streepjes.Bijvers gevangen motten viel ons op dat de
oogkleur roodachtig is;dit is een opvallend verschilmet de fruitmot,
die zwartachtige ogenheeft.

4.12.3.VroegefruitmottenPammene rhediella enP. argyrana
De vroege fruitmot welke hetmeest algemeenwordt aangetroffen is de
soort Pammene rhediella.
P. argyrana,
waarvan demotten veel vroegerverschijnen,is in eenbeperkt aantal boomgaarden aangetroffen (115, 131,139,
26h). De vroege fruitmotten zijn eigenlijk pas in de jaren vijftig als schadelijk insektbij appel herkend. Eerstgenoemde soort isoverigens ook van
Midden-Aziëbekend.
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Aantal generaties:beide soorten hebben één generatie in eenjaar.
Vliegperiode: P. rhediella
vliegt hoofdzakelijk inmei enbegin juni (261+)
de andere soort vliegt bijna eenmaand vroeger.
Eieren: de eierenworden in de schemertijd apart gelegd op ofbij een
bloemtrosje.Het crèmekleurige eitje iswat kleiner dan dat van defruit—
mot envertoont na enkele dagen eentypische hoefijzervormige rodepigmenttekening. De eiproduktie isvermoedelijk ongeveer gelijk aan die van
de fruitmot,d.w.z.'enige tientallen tot 50 stuks perwijfje.
Overwintering: devolgroeide rups overwintert in de cocon in de schors en
verpopt zich inhet vroege voorjaar.
Rups en schadelijkheid: derups verschijnt reeds tijdens de appelbloei of
bij devruchtzetting. De zeervroeg verschijnende rups vande soort P.
argyrana leeft eerst éénoftweeweken lang inhet interieur van een
bloempje of in dekelkholte van een jong vruchtje (131). Dit laatste
doet derups van P. rhediella
ook.Vervolgens worden vaakwat kleine
plekjes uit devruchtschil gebeten. Daarnavreet de rups eenboorgang in
het vruchtvlees,maar gaat niet het klokhuisbinnen,zoals de fruitmot
wel doet (afb. 17aen b ) . Deze vreetgang looptvaak van ongeveer de kelk-
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Afbeelding 17 ( a ) : Vroege fruitmot; jonge appel met vreetplekken van begin j u n i .
Figure 17 (a): Pammene argyrana (or P. rhediella):
Fvuitlet damaged by larva at the beginning of dune.
Afbeelding 17 (t>): Vroege fruitmot; doorgesneden aangetaste appel in de o o g s t t i j d . De rups
heeft een gang in het vruchtvlees gevreten, maar het klokhuis ongemoeid
gel'aten.
Figure 17 (b) : Pammene argyrana (or P. rhediella): Half of an apple at harvest time. The
larva has entered the fruit but not the core.

h o l t e h e t v r u c h t v l e e s i n om met e e n boog h e t v l e z i g e k l o k h u i s t e b e r e i k e n .
I n h e t b e g i n i s de g a n g d i k w i j l s v e r t a k t , t e r w i j l e e n b l a d o f een a n d e r
v r u c h t j e t e g e n h e t i n b o o r g a t w o r d t g e s p o n n e n . I n j u n i w o r d e n de r u p s e n
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volgroeid enverlaten ze devrucht om zich kruipend ofmet behulp van
spindraden naar overwinteringsplaatsen tehegeven. Demeeste rupsen komen
in de schors terecht,waar een vrij spitse,langwerpige, stevige cocon
wordt gemaakt.
Waardplanten: demeer algemeen,opweinig "bespotenappelbomen voorkomende
soort P. rhediella
isook bekend van peer enpruim, zelfsvan lijsterhes,
meidoorn enkornoelje. De andere soort schijntmeer gespecialiseerd te
zijn opbepaalde bladgallen (van de galwesp Biovvhiza
pallida
en Andricus
collaris
forma aurvator)
danop appel (131). Toch kanhij op appel talrijk zijn,zelfs als ertot-ver in deomtrek geen eikenvoorkomen. De
soort kan zich dus alleen op appelvolledig ontwikkelen enhandhaven. Misschien ismeidoorn een andere goede gastheer. Vroege wormstekigheid komt
speciaal voor opbomenwelke nauwelijks ofniet bespotenworden,maar
vormt in demoderne boomgaarden geen ernstige bedreiging.

4.13. Schorsbladroller Enarmonia formosana
De schorsbladroller iseen algemeen inboomgaarden voorkomende soort;
vooralopwat ouderebomenmet wat dikkere schors voelt het insekt zich
goed thuis.Hij komt invrijwel geheel Europa voor enook inSiberië.
Aantal generaties: er zijnvermoedelijk twee generaties in een jaar,waarbij deverschillende ontwikkelingsstadia door elkaar voorkomen gedurende
een groot deelvanhet jaar;dus er is een grote fenologische spreiding
binnen diegeneraties,welke tot geweldige overlapping leidt.
Vliegperiode: er is dan ook slechts een enkele vluchtperiode teonderscheiden,welke zeer lang gerekt is.De eerste vlinders kunnen reedsbeginmei vliegen!Devluchtperiode strekt zichuit tot eind augustus;
soms zelfs tot begin september (91).
Eieren: devlinder legt crèmekleurige eieren,welke apart of enkele
dicht bijeen afgezetworden,meestalbijkankerwonden optakken of stammen ofbij callusweefselvergroeiingen, zoals dezebij deveredelingsplaatsen voorkomen. Een vlinder legt totaalwel tot 90 eitjes in eenweek
enproduceert het gehele leven zeker 100-200 eieren.
Overwintering: rupsen van verschillende ontwikkelingsstadia overwinteren
in degangetjes in de schors.Of ook poppenwel eens overwinteren, staat
nog niet vast.
Rups en schadelijkheid: deoverwinterde rups verpopt soms reeds vroeg in
het voorjaar of zet de ontwikkeling nog eenpoosje voort.Hij voedt zich
in schors-en callusweefsel,waarin gangetjes worden gevreten. Het hout
wordt niet aangetast. Menmerkt de aanwezigheid van de rupsen meestal op
doordat oranjebruine korrelige propjes uit de schors steken. Deze bestaan
uit spindraden met uitwerpselen ertussen. Vooral dikkere takken en stammenworden vaak aangetast,maar ook dunnere takken zijnwel leefplaats
van de rupsen. Ernstige aantasting van vrij jonge appelbomen is ookbekend. Vooral deveredelingsplaatsen zijn dikwijls het trefpunt voor de
ontwikkeling van de rupsen. De soort isvoor appel vermoedelijk een zwakteparasiet,wat betekent dat reeds verzwakte bomen bij uitstek erdoor
worden geteisterd. Dit neemt evenwel niet weg,dat de vretende rups uitbreiding vankankerweefsel stimuleert,wat ook tot taksterfte kan leiden,
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zelfs bij tevoren overigens ingoede toestand verkerende bomen. Inkwekerijen van sierbomen is de rups zeer schadelijk bijhet amandelboompje
Prunus triloba.
Daar vreten derupsen inhetweefselwaar de jonge takken
vergroeid zijnmet deonderstam. In de fruitteelt doet het insekt inhet
algemeen niet veel schade.Beginnende verkankeringen aan takken kunnen
echterwel degelijk onaangename gevolgen hebben,ook op jongerebomen.
Bijpruim kan degomuittreding nog parten gaan spelen.Wij hebben het samengaan van de rupsen van de schorsbladroller en die van de appelglasvlinderwaargenomen. Deze soortenmaken vrijwel dezelfde aanspraken op
callusweefsels. Opmerkelijk is dewaarneming van Dickler (66,67) dat de
aantasting op appelbomen in zwarte grond erger kan zijn danwanneer deze
in gemulchte grasstroken staan.
Waardplanten: de schorsbladroller schijnt voorkeur voorPrimas-soorten te
hebben(68,286) enkomt dan ook voor inbijvoorbeeld abrikoos,perzik,
kers enmorel,maar ook in appel enpeer.

4.14. Bladrollers van andere gewassen dan appel en peer
Met vanglampen worden inboomgaarden soms grote aantallen vlinders van
andere bladrollersoorten gevangen. Talrijk zijnvaak deroodbruine,weinig opvallend getekende vlindertjes van depaardebloembladroller Celypha
strïana.
Dit geldt eveneens voor de fijn getekende,crèmegrijzevlinder-

tjesvan Orthotaenia

undulana (= urtiaana).

Derupsenvandezesoorten

leven opverschillende kruiden in en rond deboomgaarden en zijn van geen
enkelebetekenis voor de fruitbomen,ook alkomen zij in grote aantallen
voor.
Invanglampen worden soms ook pruimemotjes (Laspeyresia
funebrana)
gevangen (6k, 215),welke meestal van pruimebomen in deomgeving afkomstig zijn.
In juni/juliworden wel grote aantallen,prachtig effen groene eikebladrollers (Tortrios viridana)
gevangen invanglampen welke in eenboomgaard opgesteld zijn.De achtervleugel is aan deonderkant duidelijk donkergrijs. Dit laatste ter onderscheiding van de even grote groenewilgespinner Earias clorana, welke inprecies dezelfde tijd vliegt. Ditvlindertje is aan de onderkant niet grijsmaarwit enbehoort,merkwaardig
genoeg,tot de 'grote'vlinders (Maorolepidoptera).
Deze wilgespinnerbezitbovendien eenwitte voorrand aan devoorvleugel en is van voren spitser toelopend dan de eikebladroller. De groene rupsvan de eikebladroller
leeft inmei en juni op eiken,bij uitzondering ookwel op ander loofhout.
Op eik kan de soort zeertalrijk en zelfs schadelijk voorkomen,maar op
vruchtbomen komen de rupsen niet voor.

4.15. Vluchtgrafieken
Metbehulp van o.a. vanglampen (waarbij insekten door licht worden
aangetrokken) en sexferomoonvallen (sexvallen)kanmen dagelijks vlinders
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vanverschillende bladrollersoorten vangen. Zowordenmet vanglampen beide sexen gevangen,hoewelbij bijna alle soorten demannetjes toch het
meest actiefblijken te zijnwat het vliegen betreft.Hun aandeel inde
dagelijkse vangsten is dan ook het grootst. In feromoonvallen bevindt
zich een levendwijfje (ineenkooitje) danwel een rubber ofplastic
capsule met een kleine hoeveelheid van de synthetisch bereide sexlokstof
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Afbeelding 18(a):Vluchtenvanenigebladrollersoorten,welke in 1958te Goesmeteenvang
lamp zijnvastgesteld.

Figure 18 (a): Flights of some tortrioids
light tray.
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registered

in 1958 near Goes with the use of a

(feromoon)van de"betreffende"bladrollersoort.Somsworden feromonen toegepast welke misschien niet identiek zijn aan diewelke door dewijfjes
worden geproduceerd,maar die toch goedmannetjes aanlokken.
Afbeelding 18geeft de dagelijkse vangsten van verschillende bladrolAANTAL
NUMBER

VLINDERS
OF MOTHS

GROENE K N O P B L A D R O L L E R
HEDYA
NUBIFERANA

SCHADUW BLADROLLER
CNEPHASIA

VIRGAUREANA
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PANDEMIS
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LASPEYRESIA
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VRUCHTBLADROLLER
ADOXOPHYES
ORANA

JUNI
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SEPTEMBER

Afbeelding 18 ( b ) : Vluchten van enige b l a d r o l l e r s o o r t e n , welke in 1958 t e Goes met een vanglamp zijn vastgesteld.
Figure 18 (b): Flights of some tortriaids
light trap.
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in 1958 near Goes with the use of a
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Afbeelding 19:Vluchtenvan devruchtbladroller,indejaren 1953t/m 1958teGoesvastgesteldmeteenvanglamp.

Figure 19: Flights of Adoxophyes orana registered
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at Goes in 1953-1958 with a light

trap.

lersoorten ineenvanglampweer. Devruchtbladroller heeft duidelijk twee
gescheiden vluchten,de groene knopbladroller daarentegen een enkele
vluchtperiode welkeweliswaar zeer lang (ongeveer tweemaanden)duurt.
Dergelijke grafieken geven een goed"beeldvan devluchten en vliegperioden
van deverschillende soortenbladrollers.
Afbeelding 19geeft de dagelijks in een vanglamp gevangen aantallen
vlinders van alleen devruchtbladrollerweer. Het zijnvluchtgrafieken
van verschillende jaren,waaruit "blijktdat devluchten niet inalle jaren
precies in dezelfde periode plaatsvinden. De eerste en detweede vlucht
zijn in deverschillende jaren gescheiden door een smallere ofbredere
strookwit,wat aangeeft dat er eenkleinere of grotere tijdsperiode tussenhet optreden van de eerste en detweede vlucht lag. In 1955en 1956
vond de eerste vlucht ongeveer in dezelfde tijdsperiode plaats;het
zwaartepunt lag in de laatsteweek van juni.Merkwaardigerwijzetrad in
1955 detweede vluchtvrij vroeg op,namelijkmet een zwaartepunt inde
laatste tien dagenvan augustus.Het volgende jaarbegon de tweede vlucht
niet alleen zeer laat,maar ook lag het zwaartepunt verdeeld over degehelemaand september.Dergelijke verschillen van optreden in tijd,zogenaamde fenologische verschillen, zijn vooral goed afte lezen uit sommeringskrommen. Inafbeelding Ui (blz. 106)is een sommeringskrommegetekendvoor devruchtbladroller. Zeer gemakkelijk leestmen indergelijke grafieken af opwelke datumbijvoorbeeld 10,50of 90 %van de
vlinders gevangen wasbij de eerste danwel detweede vlucht.
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5. Vlinders
5.1. Inleiding
Het ismoeilijk omvoor de vlinders van"bladrollersoortenop appel een
sluitende determinatietabel vast te stellen.Dat geldt vooralwanneer dat
op eenvoudige kenmerkenmoet gebeuren.Het vergelijken vanvleugeltekeningen,waarin dekenmerken duidelijk zijn aangegeven,isnaar onsoordeel de gemakkelijkste manier voorhet vaststellenvan desoort.

Sexeverschillen
Als men een aantal vlinders van dezelfde soort bekijkt,valt het op
dat erbinnen die soort soms vrij grote verschillenbestaan welke opverschillen tussen de sexenberusten (zie afbeelding 20). Devrouwtjes zijn

GROTE APPELBLADROLLER
ARCHIPS PODANA

HEGGEBLADROLLER
ARCHIPS ROSANA

Afbeelding 20(a):Dimorfismebii enigebladrollers Demannetjes (links)zijninhetalgemeenkleinerenfellergetekend dandevrouwtjes (rechts).

Figure 20 (a): Dimorphism in some tortriaids.
The male moths (left) are generally smaller
and have more pronounced markings and brighter colours than the females (right.
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VRUCHTBLADROLLER
ADOXOPHYES ORANA

LEVERKLEURIGE

BLADROLLER

PANDEMI S HEPARANA

KOOLBLADROLLER
CLEPSIS SPECTRANA

y»

Afbeelding20("b):Dimorfismebijenigebladrollers.Demannetjes (links)zijninhetalgemeenkleinerenfellergetekenddandevrouwtjes (rechts).
Figure 20 (b): Dimorphism in some tortricids.
The male moths (left) are generally
smaller
and have more pronounced markings and brighter colours than the females
(right).
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somsgroterdandemannetjes.Bovendienzijndevoorvleugelsvandevrouwtjesdikwijlsminderfelgekleurden"bezittenzijeenminderscherpuitgewerktetekening.Devleugelisdanookvaakmeeregaalvankleur.
Ditgeldtinhogematevoordesoortenwelkebehorentotde Arohvpini
vande Tortvioinae ,waartoeookdevruchtbladrollerbehoort.Bijelke
soortzijndeverschillenweeranders.Zoishetvrouwtjevandekoolbladrollerwelgroterenslankerdanhetmannetje,maardegrondkleuris
juistwatfellergeelachtig.Bijdegeelbuikbladrollerverschillende
sexennietveel.BijdeOzepfezsia-soortenzijndewijfjeswelwatgroter
dandemannetjes,maarverderiserweinigverschilinkleur.Bijde Tortvicini iserweinigverschiltussendesexen,althanswatdevleugelkleurentekeningbetreft.Welisernogeenandersexeverschil"bijsommigesoorten,namelijkdathijhetmannetjedevoorrandvandevoorvleugelnaarhovenomgeslagenis.Onderdezeomslag"bevindenzichvelegeurharen.

* \

N

\

y

Afbeelding21:Onderzijdevandemannelijke (a)endevrouwelijke (b)vlindervandevruchtbladroller.

Figure 21: Ventral view of the mate (a) and female (b) moths of Adoxophyes orana.
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Indienmendeachterlijfsuiteindenbekijkt zijnernatuurlijk altijd
wel duidelijke verschillen tussen devrouwtjes enmannetjes aantewijzen. Inafbeelding 21isditvoor devruchtbladroller getekend.Hetmannetje (a)bezit eensoort kwastjevanlange harenwelke links enrechts
aanhetachterlijfsuiteinde zijn ingeplant.Aanhetachterlijfsuiteinde
vanhetwijfje (b)iseenminofmeer rondeofovale opening zichtbaar,
omgeven doorvrijkorte haartjes,waarbinnen zich twee anaallobjes bevinden, welkebijdeparing eenrolspelen.Detekeningen gevendeverschillen duidelijkaan.

Hetaderstelselvandevleugel
Devleugels vandebladrollers vertoneneentypisch aderstelsel.Men
kandesoorten zelfsopgrondvanfijnekenmerken indezebeaderingonderscheiden.Eenminofmeer schematische tekeningvanhetaderstelsel
vandevoorvleugel wordt inafbeelding22gegeven.
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Afbeelding 22: Schematische tekening van het a d e r s t e l s e l van de voorvleugel van een bladroller.
Figure 22: Schematic representation of the venetion of the forewing of a Tortricid moth.

De kenmerken z i j n e c h t e r t e s u b t i e l om voor het door ons g e s t e l d e doel
t e worden g e b r u i k t . Daarom wordt er h i e r n i e t nader op ingegaan. Wij maken e c h t e r één u i t z o n d e r i n g , namelijk voor de v r u c h t b l a d r o l l e r Adoxophyes
orana. Deze s o o r t o n d e r s c h e i d t z i c h van a l l e andere t e bespreken s o o r t e n
door een opvallend en d u i d e l i j k kenmerk i n h e t a d e r s t e l s e l . Dit i s i n de
afbeeldingen 23a en b t e z i e n . De a d e r s 7 en 8 o n t s p r i n g e n b i j de v r u c h t -
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Afbeelding 23: De aders 7 en 8 vormen b i j de vruchtbladroller (a) een ' v o r k j e ' . Bij a l l e
andere besproken bladrollersoorten (b) lopen de aders 7 en 8 p a r a l l e l .
Figure 23: The fork formed by veins 7 and 8 is characteristic
for Adoxophyes orana (a). In
all other tortricids
(b) these veins run in parallel.

b l a d r o l l e r ("bij de middencel) op een gemeenschappelijke stam en pas over
de h e l f t wijken de aders 7 en 8 u i t e e n . Er i s dan dus een ' v o r k j e ' z i c h t b a a r . Bij a l l e overige b l a d r o l l e r s o o r t e n lopen deze aders vanaf de c e l
t o t aan de v l e u g e l r a n d l o s van e l k a a r . Het b e t r e f t h i e r dus de a d e r s ,
welke de voorpunt van de v l e u g e l omsluiten. I n t e r e s s a n t i s de waarneming,
dat d i t vorkje z e l f s reeds b i j de pop z i c h t b a a r i s . Men kan e r zeker van
z i j n , dat men een pop van de v r u c h t b l a d r o l l e r voor zich h e e f t , wanneer e r
in de hoek van de v l e u g e l a a n l e g (onderzijde van de pop) z o ' n vorkje i n de
beadering aanwezig i s ( z i e afbeelding 27a, b l z . 71)- De enige andere b l a d r o l l e r r u p s die ook z o ' n vorkje b e z i t , i s de d r u i v e b l a d r o l l e r {Sparganotkis pilleriana
D.& S . ) , welke soort h i e r overigens n i e t wordt behandeld,
omdat h i j zeer zelden op appel of peer i s a a n g e t r o f f e n .

5.2. Determinatie op vleugelkenmerken
Behalve debeadering bezit de vleugel ook eentekening welke karakteristiek isvoorde soort.Het ismogelijk (zonderveelvergissingen te
maken)de op appel enpeer algemeen voorkomende soorten op naam tebrengen door gebruik temaken vanveldkenmerken,welke voornamelijk berusten
opkleur entekening van devoorvleugels. Omdat afbeeldingen daarbijhet
duidelijkst weergeven watbedoeldwordt,zijntekeningetjesvan devleugels gemaakt.Daarin zijn debelangrijkstekenmerken aangegeven,welke
met het blote oogofmet eenloepwaarneembaar zijn.De tekening van de
voorvleugel isbij sommige soorten zeer variabel,daarom zijnwatuitgebreiderbeschrijvingen toegevoegd. Deze kan men dus intwijfelgevallen
raadplegen.
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Kenmerken bij verschillende stammen van de Tortricidae
Voor de kenmerken welke "bij h e t v a s t s t e l l e n van de soortnaam worden
g e b r u i k t , wordt naar de t e k e n i n g e t j e s van afbeelding 2k verwezen waarop
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Afbeelding 2k:Vleugelkenmerkenvandebesprokengroepenensoortenbladrollers.

Figure 24: Characteristics
of the wing patterns
under discussion.

of the groups and species of the

tortricids
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deminofmeer 'groeps'-eigenschappenzijnweergegeven.Desoortenwelke
totdestam Tortv-iaini behoren,hebbeneenvleugeltekeningdieinhetalgemeenduidelijkteonderscheidenisvandievande Avchiyiui. Zozijn
ookdezeweerteonderscheidenvandedrieanderestammenwaarvansoorten
besprokenworden,namelijkde Laspeyrestini
(waartoedefruitmotbehoort),
de Euoosmini (waartoederodeknopbladrollerendetopspinnerbehoren)en
de Otethreutini. (waartoedegroeneknopbladrollerbehoort).Indeafbeeldingenisaangegevenhoedevleugelpatronenvandeverschillende,besprokengroepenerongeveeruitzien.Bovendienzijndetermenaangeduid,
welkegebruiktwordenbijdevleugelpatronenvandeverschillendebladrollersoorten.Voorhetopnaambrengenvandevlinderswordtverwezen
naarafbeelding25(blz.58totenmetblz. 62.)Detekeningenzijnenigszinsschematischvooriederebesprokensoortgegeven.Omdatdevleugelpatronenaltijdvariëren,zijndebeschrijvingeninhoofdstuk5.3.tebeschouwenalsnuttigvoordewatmindertypischeexemplaren.Bijelkesoort
isde'totalelengteinmmopgegeven,gemetenvansnuittotachterrandvan
devleugel,bijtoegevouwenvleugels.Indetekeningenzijndemannelijke
vlindersweergegeven.Dezehebbendemeestduidelijkeenkarakteristieke
vleugelpatronen.Vanenkelesoortenzijnnogdehoofdvormenvandemannetjesinvergelijkingtotdievandewijfjesgetekend (zieookhoofdstuk
5.1.).

Afbeeldingenvandevleugels
Inafbeelding25isvandemeestesoortenwelkewordenbesproken,de
vlindermetzijnkarakteristiekevleugelpatroonafgebeeld.
Erisreedsopgemerkt dateenaantalsoorteneennogalvariabelvleugelpatroonheeft;daaromzijninhetvolgendehoofdstuk5-3.beschrijvingen
vaneenaantalvlindersgegeven.Dezekunnengebruiktwordenomdeherkenningvandevlindersviadeafbeeldingenteondersteunen.

HEGGEBLADROLLER

HOUTVLAMBLADROLLER

ARCH IPS

ARCH IPS

ROSANA

XYLOSTEANA

Afbeelding 25 (a):Devoorvleugelsvan eenaantalbesprokenbladrollersoorten.

Figure 25 (a): The forewings of some Tortrieid
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species.
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GROTE A P P E L B I A D R O U E R
ARCHIPS PODANA

KERSEBLADROLLER

BLADROLLER

HEPARANA

PANDEMIS

CERASANA

HAZELAARBLADROLLER

KOOLBL ADROLLER

PANDEMIS

CLEPSIS

CORYLANA

SPECTRANA

Afbeelding 25 (b):Devoorvleugelsvaneenaantalbesprokenbladrollersoorten.
Figure 25 (b) : The forewings of some Tortriaid

species.
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VRUCHTBLADROLLER

GEEIBUIKBLADROLLER

ADOXOPHYES

PTYCHOLOMA

ORANA

VOGELDREKBIADROUER
ACLERIS
VARIEGANA

GLANSKOPBLADROLLER
ACLERIS

LECHEANA

RHOMBANA
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AARDBEIBLADROLLER
ACLERIS
COMARIANA

BRUINE - D R I E H O E K B L A D R O U E R
ACLERIS

LAIIFASCIANA

Afbeelding25 (c):Devoorvleugelsvaneenaantalbesprokenbladrollersoorten.
Figure 25 (o): The forewings of some Tortricid
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species.

TOPSPINNER
PHOPOBOTA
NAEVANA

WITTE - DRIEHOEKBIADROUER
ACLERIS
HOLM/ANA

|p|:,;,'•v\;''::?.^:;>fts?|p^WI

itsiPfiSf
BRUINE
SPILONOTA

KNOPBLADROLLER

GROENE
HIDYA

OCELANA

VROEGE
PAMMENE

FRUITMOT
LASPEYRESIA POMONELLA

KNOPBLADROLLER
NUBIEERANA

FRUITMOT
RHEDIEILA

Afbeelding 25 (d):Devoorvleugelsvaneenaantalbesprokenbladrollersoorten.
Figure 25 (d) : The forewùngs of some Tortricid

species.
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VROEGE
PAMMINE

SCHORSBOORDER

FRUITMOT
ARGYRANA

BNARMONIA

FORMOSANA

Afbeelding25(e):Devoorvleugelsvaneenaantalbesproken bladrollersoorten.
Figure 25 (e): The fovewings of some Tortrioid
species.

5.3. Beschrijving van de soorten
HeggebladrollerArchips

rosana

Middelmatig tot vrij grote vlinder,circa 8-12 mmlang.Variabel van
kleur entekening.Voorvleugelmeestal zandkleurig bruin,met donkere
middenbandwelke vaak roodbruin is.Deze band isbij de voorrand smal en
isnaar achteren verbreed (hakbijl-vorm)enmeestal met uitvloeiende randen naar achteren. De voorrandvlek isbreed ovaal enhetwortelveld heeft
een gebogen afgrenzing.De achtervleugel isbruingrijs.De onderzijde van
de vlinder heeft een opvallend warme oranje-gele kleur (gloed) (zieook
A. podana). Het vrouwtje isveel groter danhet mannetje,maar ook veel
minder scherp getekend. Soms isalleen maar een netvormige structuur zichtbaar,terwijl dekleur valer is danbijhet mannetje. De achtervleugel is
grijs-bruin;aan de onderzijde vooral ookbijhet vrouwtje duidelijk
oranje-geel,naar geeluitlopend bijde achterpunt.
Vliegperiode: half juni - augustus.Een generatie.

HoutvlambladrollerArchips

xylosteana

Middelmatig tot vrij grote vlinder,circa 9-12 mmlang. Het vrouwtje
is opvallend slanker en langer danhet mannetje,maarheeft dezelfde
vleugeltekening. Lichtbruine voorvleugel,met karakteristieke 'houtvlam'tekening. Deze bestaat uit eenlicht omzoomde,slanke,bruine vlek bij
hetwortelveld, eenmiddenband en een voorrandsvlek. De donker-roodbruine
middenband eindigt tegen de voorrand. (Bij A. crataegana
anders!)De
achtervleugel isvrij donkerbruingrijs.
Vliegperiode:half juni -halfaugustus. Eén generatie.
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Meidoornbladroller Archips crataegana
Vrij grote vlinder,circa 10-11+mmlang.Lijkt veel op A.
xylosteana,
maar opmerkelijk is dat demiddenband niet duidelijk tot aan de voorrand
van devleugel reikt.Dewortelvlek isbovendien stompervan vorm. De
achtervleugel islicht-bruingrijs. De vrouwtjes zijn ookbij deze soort
slanker enlanger dan demannetjes,terwijl detekening vager is.
Vliegperiode: half juni -half augustus. Eén generatie.

GroteappelbladrollerArchips

podana

Vrij grote tot grote (hetvrouwtje)vlinder,die circa 10—1Umm lang
is. Opvallend is de fraaie klokvorm vande vlindermet toegevouwen vleugels. Het mannetje iswat donkerderbruin van grondkleur danhet vrouwtje. Het veel grotere vrouwtje heeft een vagemiddenband envoorrandsvlek. De voorvleugel heeft soms alleen maar een netvormige tekening. De
franje is aanhet eind van devoorvleugelmeestal als een donkerbruin
bandje te zien.Het mannetje heeft eenlicht-omzoomdemiddenband,welke
aande voorrand smal is,maar zich naar achterenverbreedt;hetwortelveld isbovendien scherp,hoekig afgezet.De achtervleugel isbronskleurigmet een oranjegele punt.De onderzijde van devlinder heeft eenkarakteristieke donker-oranje gloed (bijdeheggebladroller oranjegeel,
dus veel lichter). Erkomennaast debeschreven 'licht gekleurde'vlinders ook zeerdonkere exemplaren voor,die soms zelfs bijna zwart zijn.
Vliegperiode:tweedehelft juni en injuli envervolgens eindaugustus en september. Er isnamelijk éénvolledige generatie en eengedeeltelijke tweede vlucht in denazomer.

LeverkleurigebladrollerPandemis

heparana

Middelmatig tot vrij grote vlinder,circa 10-13mm lang.Het vrouwtje
islanger danhet mannetje en even scherp getekend. Opvallend lange liptasters (=palpen). Bij alle Pandemis-soorten
heeft het basaallid van de
sprieten bijhet mannetje eenuitholling. Kop,borst envoorvleugel zijn
leverkleurig bruinmet eenmeestal roodbruine middenband welke omzoomd is
met een fijn,licht gekleurd lijntje en scherpe hoeken naar voren en naar
achteren.Hetwortelveld isbegrensd door een lijnwaarin een kronkel
zit. Devoorrandsvlek vloeitmeestal sterk uit en isdus geen scherpbegrensd halfmaantje,zoals bijP. aerasana juist vaak het geval is.De
achtervleugel isdonkergrijs.De vlinder is aan de onderkant grauw (en
dus nimmer oranjeachtig, zoalsbij Archips
roearia en A.
podana).
Vliegperiode:half juni -half september,namelijk éénvolledige generatie en een gedeeltelijketweede.

Kersebladroller Pandemis cerasana
Middelmatig tot vrij grote vlinder, 10-13mmlang. Ookbij deze soort
ishetvrouwtje veel langer danhet mannetje.De liptasters zijnkort.
Kop,borst envoorvleugel zijnmeestal lichter bruin danbij deleverkleurige bladroller. Devoorvleugel isvaak lichtbruin tot okergeel,soms
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echtermeer grijsbruin. Donkerbruine middenband. Dezemiddenband is soms
echterlicht gekleurd met een donkerbruine omzoming. Somskomt eennetvormige tekening voor op de vleugel. Deband heeftvloeiende golvingen en
is 'flesvormig'.Hetwortelveld wordt door een vrijwel rechte lijnbegrensd. De donkerbruine voorrandsvlek ismeestal fraai halve-maanvormig.
De achtervleugel isvrijdonker-bruingrijs.
Vliegperiode:half juni totbegin september,namelijk eenvolledige
generatie en een gedeeltelijke tweede.

HazelaarbladrollerPandemis

corylana

Middelmatig tot vrij grote vlinder,circa 10-13mm lang.Lange liptasters. Licht-okergelekop,borst en voorvleugels,welke laatste vaak
geelwit zijnbestoven.Voorvleugelmet vaak een fijne,roodbruine,netvormige tekening. Demiddenband,hetwortelveld en devoorrandsvlek hebben vaak een donkerbruine omzoming. De achtervleugel islichtgrijs met
eenlichtere plek inhetvoorste gedeelte (dusbij dewortel). Vrouwtjes
dikwijls langer dan demannetjes.
Vliegperiode: inhoofdzaak in juli. Eéngeneratie.

HerfstbladrollerSyndemis

musculana

Middellange totvrij grote vlinder,circa 10-13mm lang.De lichtgrijzetot grijsbruine voorvleugel lijkt smal vanwege delange en schuinafgesneden achterrand. Er is een duidelijke,vrij steile,donkerbruine
middenband met verbreed achtergedeelte. Bijhet mannetje ishet donkerder
wortelveldmet eendonker lijntje afgezet.Bijhetvrouwtje is geenwortelveld zichtbaar.Devoorvleugel isvan donkere stipjes en streepjes
voorzien.Hetmannetjebezit een stipvormige voorrandsvlek,terwijl deze
bijhet vrouwtjewat langer gerekt is.Debruingrijze achtervleugel is
bij het mannetje iets donkerder danbij het vrouwtje en ismet een heellichtgrijs franjerandje omzoomd.

Koolbladroller Clepsis spectrana
Middelmatig tot grotevlinder,circa 9-12 mmlang;vooral de vrouwtjes
zijn slank en lang. Devoorvleugel is strogeel met eenweliswaar opvallende,maar eenvoudige,donkerbruine tekening. Demiddenband begint met
een zeer-donkerbruine aanzet tegen devoorrandvandevoorvleugel,maar
verbreedt zichmiddenin sterk envervaagt naar achteren.Devoorrandsvlek is scherp donkerbruin afgetekend,ongeveer driehoekig. Hetwortelveld isonduidelijk. De achtervleugel is roomkleurig.Devrouwtjes zijn
groter dan demannetjes enhebben eenveel warmer-strogele kleur.
Vliegperiode: eind mei tot in juli envan eind juli tot in september,
namelijk twee generaties.

Vluchtbladroller Adoxophyes orana
Vlinder van middelmatige grootte,circa 8-12 mm lang.De voorvleugel
islichtbruin met een zeervariabele donkerbruine ofroodbruine tekening.
Demiddenband is tegen de voorrand smal,maarverbreedt zich of vertakt
zich tegen het midden.Devoorrandsvlek is donkerbruin en eveneens variabel vanvorm. Hetwortelveld isvrijvaag afgetekend. De achtervleugel is
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licht-bruingrijsmet lichte franje.Het vrouwtje isgroter en vager getekend danhetmannetje.
Vliegperiode: juni/begin juli tot in september. Er zijn twee volledige
generaties,soms zelfs een gedeeltelijke derde met vlinders inoktober.

Geelbuikbladroller Pthycholoma

lecheanum

Vrij grote vlinder,circa 9-12 mm lang. Devoorvleugels zijn opvallend
fraai,fluwelig diep-geelbruin.Het vleugeloppervlak isals hetwarebestoven. Demiddenband is gereduceerd tot een zilverachtig vaak gevorkt
bandje. Hetwortelveld en devoorrandsvlek zijnonopvallend,bijna niet
te zien.De achtervleugel is donkergrijs met lichte franje.Beide sexen
zijn ongeveer gelijk vankleur entekeningmaar het vrouwtje is meestal
iets groter.
Vliegperiode:mei,junitot begin juli; één generatie.

Topbladroller Cnephasia

longana

Dematig-grote vlinder is circa 8-11mmlang enbezit smalle voorvleugels,welke vrij egaal-bruinachtig-geel,soms geelgrijs van kleur zijn.
Hetwortelveld isonduidelijk. Soms is eenvaag afgetekende middenband
zichtbaar. De achtervleugel is grijs,lichteruitlopend naar debasis.
Vliegperiode: juni/juli; één generatie.

Andere Cnephasia- soorten
Behalve detopbladroller komen ernogandere,verwante soorten opappel voor (zie hoofdstuk 4.8.2.). Devlinders hebben inhet algemeen grijs
ofbruingrijs gewolkte voorvleugels met fijne tekening. Zij zijnvoor het
fruit van teweinig betekenis omhier teworden afgebeeld.

GlanskopbladrollerAcleris

rhombana

Dematig grotevlinder iscirca9-11mmlang enheeft een fraaie klokvormals devleugels toegevouwen zijn.Devoorvleugel isvrij spits gepunt;beige-geelachtig met bruine rastertekening. Demiddenband,waarvan
het voorste gedeelte opvallend donker is gekleurd, isvaak verbonden met
de donkere voorrandsvlek. Zoontstaat eendriehoekige tekening,welke de
achterrand van devleugelbijna raakt.Soms is dekleurvan devoorvleugel zeer donkerbruin met eenhaast onzichtbare rastertekening. De achtervleugel is grijsgeel. Een gebogen,donker rasterlijntje geeft vaak het
wortelveld aan.
Vliegperiode: eind juli-oktober; éénvolledige generatie en in vroege
jarenmisschien eengedeeltelijke tweede.

VogeldrekbladrollerAcleris

uariegana

Matig grote vlinder,welke circa 8-10 mm lang is.Van deanderebehandeldebladrollersoorten en dus ookvan de verwante^eZ-er-is-soortenteonderscheiden doorhetwittewortelveld met zwarte vlek tegen deachter-

65

rand.Met toegevouwenvleugels steekt ditwortelveld als eenbergje omhoog vanwege delange opstaande vleugelschubben;het ziet er danuit als
eenkraagje.Devrij stompevleugel heeft een contrasterende,donkerbruinepunthelft. De achtervleugel islicht-grijsbruin. Inrust,met toegevouwen vleugels,gelijkt devlinder precies eenvogeldrekje!
Vliegperiode:vermoedelijk juni/juli en augustus-voorjaar,namelijk
twee generaties.

Bruine-driehoekbladroller Acleris latifasciana
Matig grotebladroller die circa 9-11mmlang is.Devoorvleugel heeft
eenlicht-geelgrijze grondkleur en eenopvallende roodbruine voorrandsdriehoek,welke zichover ruim dehelftvan devoorrand uitstrekt en
daarbij tot aan devleugelpunt reikt. Inhetmiddenvaagt de driehoek uit
totbleekgeel.Hetwortelveld isonduidelijk envan de driehoeksvlek gescheiden dooreenuitvagende,brede,licht-geelbruine dwarsstrook. De
achtervleugel is licht-bruingrijs.
Vliegperiode: juni/juli en september-voorjaar,namelijk twee generaties.

Aardbeibladroller Acleris comariana
Dematig grote vlinder is circa 7-10mmlang.Devoorvleugel kan in
grondkleur variëren vanlicht-ofvrij donker-geelbruin totlichtgrijs.
De rood- tot zwartbruine voorrandsdriehoek beslaat ruim dehelft van de
voorrand. Deachtervleugel islicht-bruingrijs. De soort wordt inboomgaarden ookwel op licht gevangen en ishier opgenomen omverwarring met
verwante soorten uit te sluiten.
Vliegperiode: juni/juli en in september enoktober,namelijk tweegeneraties.

Witte-driehoekbladrollerCroesia

holmiana

Kleine vlinder,circa 6-8 mmlang. Devoorvleugel is roestbruin met
opvallende,witte,afgeknot driehoekige vlek tegen devoorrand;verder
geen duidelijke tekening. De achtervleugel isbruingrijs,bij dewortel
lichtervankleur.
Vliegperiode: eind junitot september,waarschijnlijk ooktwee generaties.

Topspinner Rhopobota naevana
Kleine vlinder die slechts 5,5-7,5mm lang is.De grondkleur van de
voorvleugel islicht- danwel donkergrijs.Hetwortelveld is donkerbruin
enonder hetmiddenhoekig. Een smalle dwarsbandmet een donkere rand aan
dekantvan devleugeltop. Tegen de donkere voorrand van devleugelbevinden zichvijf paarwitte haakjes inhet topgedeelte van devleugel.
Dit topgedeelte van devleugel islichtgrijs enheeft met zijn fijne
lijntjes ietsweg van een 'spiegel' (zie afbeelding 2 5 ) . De achtervleugel
is grijsbruin.
Vliegperiode:half juni -half augustus,namelijk één generatie inons
land.
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RodeknopbladrollerSpilonota

ocellana

De kleinevlinder is circa 5,5-7 mm lang.Devoorvleugel heeft een
lichtgrijze,maar"bij 'donkere'exemplaren een zeer donkergrijze grondkleur envertoont fijne lijntjes (is daardoor 'gewolkt'). Het wortelveld
en devleugeltop zijn donkerder-grijs,soms zwartgrijs. In rust zijnde
vleugels 'hoog'toegevouwen (zoals ook bijde fruitmot het geval is)en
danvalt het karakteristieke 'oog'op dat gevormdwordt door detegenelkaarvallende achterrandsvlekken. Inrust ishet een smalvlindertje. Het
wortelveld is donkergrijs.De ovale spiegelvlek inde vleugeltop bezit
2-3 horizontale,zwarte streepjes.De achtervleugel is donker-grijsbruin.
Vliegperiode: eenlanggerekte vliegperiode van circahalf juni tot
circahalfaugustus;er isnamelijk nog een gedeeltelijke tweede generatie envlucht.

GroeneknopbladrollerHedya

nubiferana

Dematig grote vlinder is circa8-11mmlang.Devoorvleugel isbreed
enheeft een zwartgrijs gemarmerd en gevlekt wortelgedeelte dat afsteekt
tegen het gevlekt witachtige topgedeelte. Inhet wit,tegen het midden
van de grens met de donkerevleugelbasis,bevinden zich twee opvallende
zwarte overlangse streepjes.Inhet topgedeelte bevinden zichvier zwarte
haakjes tegen devoorrand. De achtervleugel ismat donker-grijsbruin.
Vliegperiode: eind mei-eind juli/begin augustus,namelijk eengeneratie.

FruitmotLaspeyresia pomonella
Dematig grotevlinder meet circa 8-10 mm. Devoorvleugels zijn stomp
en donkergrijs.De dwarsband met lichte dwarsstreepjes is zichtbaar. Het
wortelveld is donkergrijs. Indevleugeltop bevindt zich een fraaie,glanzend goudkleurige spiegelvlek. De achtervleugel isbruingrijs,naar de
wortelwat lichter vankleur. Devleugels staan,intoegevouwen toestand,
enigszins hoog tegen elkaar (als een zadeldakje).
Vliegperiode: eindmei tot in juli,met een gedeeltelijke tweede vlucht
van circahalf augustus tot eind september;éénvolledige generatie en
een gedeeltelijketweede.

Vroegefruitmot Pammene rhediella
Zeer kleine vlinder,welke slechts U,5-6mmlang is.Devoorvleugel is
smal enbij dewortelbruinzwart,doch gaat naar devleugeltop toe over
inwarm oranjebruin.Met devrij vlak toegevouwen vleugels lijkt devlinder zeerveel op eenbruinknopschubje van appel.Geen duidelijke bandtekening aanwezig;wel enigewitte haakjes tegen de voorrand inhet oranjebruine topgedeelte van devoorvleugel.De achtervleugel isbruingrijs.
Vliegperiode:mei/juni,namelijk ééngeneratie.

Vroegefruitmot Pammene argyrana
Devlinder van deze soort isklein en circa 5,5-7 mm lang. Delichtgrijze voorvleugel is zwartbruin gewolkt. Langs de gehele voorrandbevinden zichwitte haakjes,terwijl zich een duidelijke, (enigszins tra-
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pezevormige)witte vlek tegen de achterrandbevindt.De spiegelvlek is
zilverkleurig omrand. De achtervleugel islichtgrijs,naar de randenwat
donkerder.
Vliegperiode: april/mei,namelijk één generatie.

Schorsbladroller Enarmonia formosana
Dematig grote vlinder is circa 8-10 mm lang. Devoorvleugel is zeer
fraai en fijn getekend,waarbij de oranje streepjes tegen dedonker-purperbruine grondkleur opvallen. Erbevinden zichwitte haakjes tegen de
gehelevoorrand. De spiegelvlek is groot,ovaal,enheeft circa drie
dwarslijntjesbinnen deblauwgrijze omranding.Deze omranding isweer
fijn geel omzoomd. De achtervleugel isdonker grijsbruin.
Vliegperiode:twee overlappende generaties met vlinders van mei-september.

6. Poppen
6.1. Inleiding
Voor toepassing van geïntegreerde gewasbescherming ishet wenselijk
dathij het aantreffen van eenparasiet ookde gastheer,zonodig inhet
popstadium, gedetermineerd kanworden.Daarom schenkenwij indit hoofdstuk aandacht aan depoppen.
Vanaf debloei van deappelbomen beginnen velebladrollersoorten te
verpoppen.De poppen bevinden zichvaak intoegevouwen blaadjes of onder
eenblad dat ergens tegenaan gesponnen is.Depop is,zoals men dat uitdrukt,onbeweeglijk,maar ditwilniet zeggen dat hij zichniet kanbewegen!Doorkronkelbewegingen ziet depopkans om zichbijvoorbeeld een
eindweegs op te schuiven in een spinsel of eenbladrol.De poppen van de
fruitmot presteren het zelfs om alsvolleerde karate-specialisten door
een dikke papieren laag of een schorsschub heente dringen!Een welhaast
onbegrijpelijk gebeuren voor zo'n inwendig tochmaar week organisme. De
ontpoppende vlinder gebruikt echterwel eens zoiets als 'weekmakers'om
een gaatje in een stevige cocon temaken envrij tekomen.
Hoewel de popenveel op elkaarlijken,zijn ertochkenmerken waarmee
de soorten onderscheiden kunnenworden.Dewetenschappelijk gebruikte
kenmerken zijn niet allenmet hetblote oog ofeen eenvoudige loep zo
goed zichtbaar.Daaromhebbenwij getracht eenwat eenvoudiger oplossing
tevindenvoor dit herkennen. De determinatietabel inhoofdstuk 6.3 berust op een in 1973 door Evenhuis,de Jong enVlug (76) gepubliceerde
tabel. Wijhebben gemeend ervoor dit boekje wat meer algemene toelichtingen en tekeningen bij temoeten geven.
De popvan eenmannelijk exemplaar verschilt uiterlijk van dievan een
vrouwelijk exemplaar. Ditwordt in de afbeeldingen 26,27en 28weergegeven. Eenvrouwtjespop heeft slechts drie losse segmenten en dan eenvergroeid slotstuk. Hetmannetje vertoont vierlosse ringen.Dat slotstuk,
hetuiteinde vanhet poplichaam, is ookverschillend,wantbijhet vrouwtje is deaanleg van de geslachtsopening zohoog opgetrokken,dathij als
hetware inhet middenvan het erboven liggende segment isterecht gekomen. Debegrenzing van dit segment ziet er dan ook uit als eenbrilletje.
In deafbeeldingen 26,27 en28 isdit duidelijk weergegeven. Deze constructie gaat voor de poppen van alle soorten op.
In de afbeeldingen 26,27en 28 isvlakboven het zogenaamde cremaster
ook de toekomstige anale opening te zien. Ophet cremaster kan zich een
aantal stevige haakjes bevinden.Met deze haakjes kan depop zichuitstekendvasthechten aanbijvoorbeeld spinseldraden. Hij loopt dangeengevaar uit debladrol te vallen.
Bekijkenwij depopverder aan debuikzijde,danwordenwij een groot
aantal groefjes enbolletjes gewaar,die aangevenwaar bepaalde organen
van de vlinder zich ontwikkelen. Eenaantal organen is inafbeelding 27
aangegeven. Devlinderpoten worden in opgevouwen toestand aangelegd en
ontwikkeld, zodat slechts delen ervan als afdruk in depophuid aanwezig
zijn. Interessant is dat de 'afdrukken'van al die organen reeds gevormd
worden als de rups voorhet laatst isverveld en als uiterst week diertje
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Afbeelding26(a):Achtereindevandemannelijkepopvandevruchtbladroller.Deplaatsvan
detoekomstige anaalopeningligt vlaktegenhetcremasteraan.Inhet
segment erbovenligtdetoekomstige geslachtsopening.Dedrielaatste
segmenten zijnstijfvergroeidendoorvierlosse,beweeglijkeringen
gescheidenvandedrie (tendeleonderdevleugelaanlegverborgen)voorsteachterlijfsringen.
Figure 26 (a): Abdomenof the male pupa of Adoxophyes orana. The anal stigma is siPuated
close to the cremaster. The genital stigma is visible in the next segment.
The last three abdominal segments are fused and separated from the first
three abdominal segments by four movable segments.
Afbeelding26 (b): Achtereindevandevrouwelijkepopvandevruchtbladroller.Detoekomstigegeslachtsopening iszoveropgetrokkendathetlijktofhijinheterbovenliggende segmentligt.Ditsegmentkrijgtdaardooreenbrilvorm.
Delaatstevier segmenten zijnstijfvergroeidendoor slechtsdrielosse
beweeglijke ringengescheidenvandedrie (tendeleonderdevleugelaanlegverborgen)voorsteachterlijfssegmenten.
Figure 26 (b).

TO

Abdomen of the female moth of Adoxophyes orana. The genital stigma is elevated so far that it seems to be situated in the next segment^ which gains
the effect of a pair of spectacles.
The last four segments are fused and are
separated from the first three by three movable segments.
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Afbeelding 27 (a):Enigszins geschematiseerde tekeningvandebuikzijde vandevrouwelijke
popvandevruchtbladroller,waarinverschillende organen inaanlegte
onderscheidenzijn.

Figure 27 (a): Serai-schematic representation of the ventral side of the female pupa of
Adoxophyes orana, showing the localization of some developing organs.
Afbeelding 27 (b):Enigszins geschematiseerde tekeningvanderugzijdevan demannelijke
popvandevruchtbladroller.

Figure 27 (b): Semi-schematic representation
Adoxophyes orana.

of the dorsal side of the male pupa of
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Afbeelding28(a):Vrouwelijkepopmet aanduiding vandeeerste drieringenwelkehalfonderdevleugelaanleg verborgenliggen,dedrielosseachterlijfsringen
endevergroeide achterlijfspuntwelkeuitvierlosseringenissamengesteld.Geheelonderaanbevindt zichhet cremastermethaakjes.

Figure 28 (a): Female pupa, showing three segments, partially aoncealed by the developing
wings, the adjacent three movable segments, and the fused part of the abdomen
(last four abdominal segments). The last part bears the cremaster with hooks.

Afbeelding28 (b):Mannelijkepopmetvierlosseringenvoordevergroeide achterlijfspunt.

Figure 28 (b): Male pupa showing the four movable segments and the last four fused abdominal
segments.
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inkrimpt en tot popvervormt. Depootjes,de vleugels,de antennen,enzovoort ontwikkelen zich dus pas later als een soort afgietsel.Alle organen,behalve de geslachtsklieren,vallen"bijdeverpopping uiteen.De
cellenwordenweer 'primitief',waardoor ze zich naarbepaalde delenbinnen depopkunnenverplaatsen. De cellenbegeven zich naar bepaalde verzamelplaatsen waar zijopnieuw geprogrammeerd enuitgezonden worden naar
andere plaatsen.Daar treedt een omvorming van de cel optot de aldaar
gewenste soort. Zo zullen sommige cellen zich naar devleugelbasis bewegen,zich achter elkaar rangschikken,smal enlangworden,een geheel
nieuwe inwendige structuur krijgen enmet elkaarversmelten tot een spiervezel. Deze correlaties enprogrammeringen zijnbuitengewoon interessant
en indrukwekkend. Het ishaast onbegrijpelijk dat zichuit zo'nvervloeide rups een prachtige vlinder kan ontwikkelen.
Afbeelding 27bvertoont depop aan derugzijde. Ook hier zijn allerlei
details vantoekomstige vlinderorganen zichtbaar.Bij de segmentgrenzen
vanhet achterlijfvalt bijvele soorten eenbijzondere structuur op,
welke bestaat uit éénoftwee rijen doorntjes,dienaar achteren gericht
zijn. Zij zijnbij de achterrand endevoorrand aangeduid als achterste
rij doorntjes envoorste rij doorntjes.Deze doorntjes maken het mogelijk
dat depop zich doorkronkelbewegingen voorwaarts beweegt. In stevige ondergrond, zoalsboomschors,kan depop zich zelfs krachtig afzetten. Iets,
waardoor depop van de fruitmot in staat is zich door een stevige laag
heen te drukken.Depopkleur,de genoemde rijtjes doornen (vooral de
achterste rijen)enhet cremasterbezitten belangrijke kenmerken teronderscheiding van de soorten.Bij de Arekvpini. vormen ook de merkwaardige
dwarsplooien,welke aan de rugzijde op devoorste achterlijfssegmenten
voorkomen,zeer eenvoudige kenmerken omde Arehips-soorten
direkt vanalle anderebladrollerpoppen tekunnen onderscheiden.
Inafbeelding 27aisbij devleugelaanleg te zien dat debeadering van
de toekomstige vlindervleugel reeds zichtbaar isbij depop. Interessant
ishet voor devruchtbladrollertypische 'vorkje',gevormd doorde aders
7 en 8 (zie afbeelding 23,blz.56).

6.2. Kenmerken en determinatie
Inleiding
De determinatie van depoppen kanplaats vinden met een goede zakloep,
de onderstaande tabel en de erbijbehorende afbeeldingen (afb.30at/md ) .
De afbeeldingen geven debenodigde kenmerken weer.Van de meeste poppen
ishet achterlijfsuiteinde van de rug- en debuikzijde getekend. De vorm
vanhet cremaster en dehaken/borstels op de achterlijfspunt zijnafgebeeld. Verder zijn éénvan demiddelste ringen endetwee voorste achterlijfsringen van derugzijde getekend. Het al danniet aanwezig zijnvan
dwarsrijen doorntjes (voorrands-en achterrandsrij)is aangegeven,terwijl ook devorm en grootte van deze doorntjes zijn afgebeeld. Alleen de
wijfjespoppen zijn getekend. De tabel is gebaseerd opnormaal uitgegroeide
poppen. Exemplarenwelke afwijkingen vertonen,komen overal voor,maar
kunnen soms toch nog op grondvan andere kenmerken op naamworden gebracht.
Daartoe zijnnog enkele andere kenmerken opgenomen in dekorte beschrijving van depopsoorten achteraan dit hoofdstuk.
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Afbeelding 29: De eerste drie achterlijfssegmenten van de heggebladroller, gezien op de
rugzijde. De, voor de Archips-soorten k a r a k t e r i s t i e k e dwarsplooien tussen de
segmenten 1 en 2 en de segmenten 2 en 3, zijn zichtbaar.
Figure 29: Dorsal view of the first three abdominal segments of Arahips rosana, showing the
oross-folds between segments 1 and 2 and segments 2 and 3. Such folds are characteristic
for the Arahips species.
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Beschrijvingvoornaamstekenmerkenentermen

Pop (huid): grootte enkleur.
Cremaster en-haken:het al danniet aanwezig zijn van een cremaster aan
het achterlijfsuiteinde. Het cremaster is een achterhet anaalmerk uitstekende punt;vorm ervan enaanwezigheid van stevige cremasterhaken (k
danwel 8)zijnbelangrijke kenmerken.
Anaalhaken: het al danniet aanwezig zijnvan 2haken links en 2haken
rechtsvanhet anaalmerk.
Achterlijf
spunten en-haken: soortenwelke geen cremaster "bezitten,hebben enige,stevige,brede,vaak driehoekige punten vlakvoorhet eind
vanhet achterlijf. Deze soorten,namelijk Spilonota
oaellana en Rhopobota naevana, hebben inplaats van cremasterhaken viervergelijkbare,
lange achterlijfsborstelsmet eenhaakpunt,welke bij de achterlijfspunt zijn ingeplant.
Dwarsrijen doomtjes op achterlijfsringen h en 5:het al danniet aanwezig zijnvan eenvoorrandsrij en/of een achterrandsrijdoorntjes;de
grootte van dezedoorntjes.
Dwarsrijen doorntjes op achterlijfsringen 1en 2:het al danniet aanwezig zijn van eenvoorrandsrij en/of een achterrandsrijdoorntjes;de
grootte envorm van deze doorntjes.
Dwarsplooien opachterlijfsringen 2 en 3:bij de/Irc/z-ips-soortenkomen
merkwaardige dwarsplooien voorop de achterlijfsringen 2 en 3,welkebovendienbij debeschreven soortennog soortkenmerken bevatten (zieafbeelding 29).
Deachterlijfsringen (segmenten)worden soms aangeduid met abdomen (=
onderbuik) 1,2,enzovoort.

6.3. Determinatietabel en afbeeldingen
De tabelberust op eenbeperkt aantal details van depoppen,welke in
deafbeeldingen 30at/m d zijngetekend. Bijhet gebruik van de tabel
dient men detekeningen steeds goed tebekijken.
1. (1)Indienhet CREMASTER afwezigis:zie2;
(2)Indienhet CREMASTERaanwezig is:zie3.
2. (1)De"bruineknopbladroller Spilonota
oaellana heeft 6 (soms7)achterlijf
spunten
welkenietoverdetopvanhetachterlijfuitsteken.Bovendien zijner hachterlijfshakenen2+2anaalhakenaanwezig.Delichtbruinepopheeftmeestal eendonkerekopeneendonkerborststuk;7,5 -8mmlang (afb.30a);
(2)Detopspinner Rhopobota naevana heeft h achterlijfspuntenwelkeietsoverdetop
vanhetachterlijfuitsteken.Bovendien zijner h achterlijfshakenen2+2anaalhakenvoorhanden.Geelbruinepop;6,5 -7,5mmlang {afb.30a).
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3. (1)CREMASTERkort;achterlijfssegment2metalleeneenachterrandsrijdoorntjes:
zie h;
(2)CREMASTER vrijlangtotlang;achterlijfssegment 2met zovel eenvoorrands-als
eenachterrandsrij dooratjes:zie5•
h. (1)CREMASTER kort,mettwee zijdelings scherpuitgetrokken punten; h (dunne)cremasterhakenmethaakpunten en2+2ditoanaalhaken!:de vogeldrekbladroller
Acleris
Variegana^ deaardbeibladroller A. comaviana ende bruine-driehoekbladroller A. ïatifasciana
(afb. 30a);
(2)CREMASTER kort,met slechts enigszinsuitgetrokkenpuntenen8dunne,kromme
cremasterborstels (welkegeenhaakpuntenbezitten!);géénanaalhaken!Laatste
achterlijfssegmentenmetopvallendbrede,driehoekige doorns.Donkerroodbruine
pop,8-9 mmlang:deglanskopbladroller Acleris
rhombana (afb.30b);
(3)CREMASTERkort,geenuitgetrokken hoekpuntenmaarvanachterenvrijwelrechthoekig (somsietsafgeronde hoekpunten);8vrijstevige cremasterhakenmethaakpunten!,licht-bruingelepop,6-7 mmlang:dewitte-driehoekbladroller Croesia
holmiana (afb.30b).
5. (1)CREMASTERversmalt geleidelijk aannaarachteren (enisaanderugzijdeheelfijn
egaalgepuncteerd):bruinzwarte pop9-10mmlang:degroeneknopbladroller Hedya
nubiferana (afb.30b);
(2)CREMASTER duidelijkafgetekendvandeachterlijfspunt;popmet eenpaaropvallend
langehaartjesopdesegmenten;opvallendedwarsplooien opdeachterlijfsringen
2 en3:een Archips-soort, zie6(afb.30benc ) ;
(3)CREMASTER duidelijkafgetekendvan deachterlijfspunt;géénopvallendedwarsplooienopdeachterlijfsrlngen 2en3:zie76. (1)Voorrandvandedwarsplooi reikt (alseenlip)vernaarachteren,vooralbij
segment 2;deachterrandvandeplooi isduidelijk gegolfd. Donkerbruinepop,
11-12mmlang:houtvlambladroller Archips xylosteana
(afb.30b);
(2)Voorrandvandedwarsplooireiktmindervernaarachteren;deachterrand vande
plooi isslechtsweiniggegolfd.Donkerbruinepop,13-16mmlang:groteappelbladroller Archips podana (afb.30c);
(3)Voorrandvandedwarsplooi heeft slechts eengeringeuitbochting naarachteren,
deachterrand isheelweiniggegolfd.Licht-totdonkerbruinepop,11-11+nra
lang:heggebladroller Archips rosana (afb.30c);
(U)Bijdemeidoornbladroller Archips crataegana heeftdevoorrandvandedwarsplooiop segment 2eenopvallende,bijnacirkelrondelipnaarachteren,welke
aansluitbijdeachterrandvandeplooi.Geencylindrischedwarsplooi insegment
3.Zeerdonkerbruine pop, 11-15mmlang (afb.30c).
7- (1)Achterlijfsringen1+en5metuiterst fijnedoorntjesrijlangsdeachterrand;deze
doorntjes zijnmet deloepnietapartteonderscheiden,zodat derijalleenals
eenlijntje zichtbaar is.Licht-donkerbruine pop,8,5-11mmlang:vruchtbladroller
Adoxophyes orana (afb. 30c);
(2)Achterlijfsringen 1+en5metapartteonderscheiden doorntjes indeachterrandsrij:zie8.
8. (1)Achterlijfsring2metalleeneenvoorrandsrij doorntjes (deachterste rijontbreekt);dezedoorntjes zijnopvallend gebouwd,namelijk alslangwerpige stompe
staafjesofbobbels,diegrotendeels tegendepophuid zijnaangegroeid;zeer
donkerbruinepop:geelbuikbladroller Ptycholoma lecheana (af'b.30d);
(2)Achterlijfsring2heeft zoweleenvoorrands-alseenachterrandsrijdoorntjes;
opachterlijfsringen1+en 5zijndedoorntjes indevoorrandsrijduidelijkveel
grover enruimergeplant danindeachterrandsrij:een Pandemis-soort,
zie9;
(3)Opachterlijfsringen h en 5zijndedoorntjes indevoorrandsrij endeachterrandsrijongeveer evengrofenevenruim ingeplant.Donkere zwartbruinepop,
9-11 mmlang:koolbladroller Clepsis spectrana (afb.30d).
9. (1)CREMASTER lang ensmal;geelachtigroodbruine popmetdonkerder rugzijde,11-15
mmlang:dekersebladroller Pandemis oerasana (afb.30d);
(2)CREMASTER breed enkorter;roodbruine pop,vaakvrijdonker getint;11-15mm
lang:deleverkleurigebladroller Pandemis hepavana (afb.30d).
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BRUINE KNOPBLADROLLER
SPILONOTA OCELLANA

TOPSPINNER
RHOPOBOTA NAEVANA

BRUINE— DRIEHOEKBLAOROUER
ACLERIS LATIFASCIANA

Afbeelding30(a):Detail-tekeningenvandepoppenvanbladrollersoorten.Inhetalgemeen
zijndevoorsteachterlijfssegmenten(opderugzijde)êênvandemiddelstesegmentenendelaatstedrieachterlijfssegmentengetekend.
Hetuiteindevanhetachterlijfisookvandebuikzijdeafgebeeld.De
typische structurenenverschillentussendesoortenworden"behandeld
indedeterminatietabelendebeschrijvingvandesoorten.
Figure 30 (a): Drawings of details of the pupae of Tortricid species. For most of these
species the first abdominal segments, one of the mid-segments3 and the tip
of the abdomen are shown dorsally. The fused part of the abdomen is also
shown in the ventral view. (The characteristics
are discussed in the key
and description of the
species.)
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WITTE-DRIEHOEKBLADROLLER
CROESIAHOLMtANA

GROENE KNOPBLADROLLER
HEDYANUBIFERANA

HOUTVLAMBLADROLLER
ARCHIPS XYLOSTEANA

Afbeelding 30(b):Detail-tekeningenvandepoppenvan"bladrollersoorten.Inhetalgemeen
zijndevoorsteachterlijfssegmenten(opderugzijde)eenvandemiddelste segmentenendelaatste drieachterlijfssegmenten getekend.
Hetuiteindevanhetachterlijfisookvandebuikzijdeafgebeeld.De
typische structurenenverschillentussendesoortenwordenbehandeld
indedeterminatietabelendebeschrijvingvandesoorten.
Figure 30 (b): Drawings of details of the pupae of Tortricid speoies. For most of these
species the first abdominal segmentst one of the mid-segmentsy and the tip
of the abdomen are shown dorsally. The fused part of the abdomen is also
shown in the ventral view. (The characteristics
are discussed in the key
and description of the
species.)
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Afbeelding 30 (c):Detail-tekeningen vandepoppenvanbladrollersoorten. Inhetalgemeen
zijndevoorsteachterlijfssegmenten (opderugzijde)eenvandemiddelstesegmenten endelaatste drieachterlijfssegmentengetekend.
Hetuiteindevanhetachterlijfisookvandebuikzijdeafgebeeld.De
typische structuren enverschillentussende soortenwordenbehandeld
indedeterminatietabel endebeschrijvingvandesoorten.

Figure 30 (a): Drawings of details of the pupae of Tortricid species. For most of these
species the first abdominal segmentsj one of the mid-segments} and the tip
of the abdomen are shown dorsally. The fused part of the abdomen is also
shown in the ventral view. (The characteristics
are discussed in the key
and description of the species.)
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Afbeelding 30(d):Detail-tekeningenvandepoppenvanbladrollersoorten.Inhetalgemeen
zijndevoorsteachterlijfssegmenten (opderugzijde)êênvandemiddelstesegmentenendelaatste drieachterlijfssegmentengetekend.
Hetuiteindevanhetachterlijfisookvandehuikzijdeafgebeeld.De
typische structurenenverschillentussendesoortenwordenbehandeld
indedeterminatietabelendebeschrijvingvandesoorten.
Figure 30 (d): Drawings of details of the pupae of Tortricid species. For most of these
species the first abdominal segments s one of the mid-segments 3 and the tip
of the abdomen are shown dorsally. The fused part of the abdomen is also
shown in the ventral view. (The characteristics
are discussed in the key
and description of the species-)

6.4. Beschrijving van de soorten

Erwordenenigekenmerken"beschreven,welkenietalleindedeterminatietabelzijngebruikt,maardiewelvanbelangzijnbijhetopnaambrengenvandepoppen.Devolgordevandesoortenisdezelfdealsdieinde
determinatietabel.

Rodeknopbladroller Spilonota

ocellana

Deindetabelgebruiktekenmerkenzijnduidelijk.Bovendienzijnde
doorntjesindevoorrandsrijdersegmenten2-7veelkrachtigerdandiein
deachterrandsrij.Deachterrandsrijdoorntjesontbreektopsegment9,
bijhetwijfjeookopsegment8(afb. 30a).

TopspinnerRhopobota naevana
Opvallendkleinepop,kleinerdandievanderodeknopbladroller;bovendienlichtervankleur.Dedoorntjesvandevoorrandsrijdersegmenten
2-7zijnevenalsbijderodeknopbladrollerkrachtigerdandievande
achterrandsrij.Opdesegmenten2en3zijndedoorntjesweinigontwikkeld.Opsegment8bestaatdeachterrandsrijdoorntjesbijhetmannetje
uitkleinedoorntjes,bijhetvrouwtjeslechtsuitkleinepuntjes.Op
segment9isbijhetmannetjeenhetvrouwtjealleendeachterrandsrij
doorntjesaanwezigenwelalsvrijkleinedoorntjes (afb. 30a).

VogeldrekbladrollerAcleris variegana, aardbeibladrollerA . comariana
enbruine-driehoekbladroller A . latifasciana
Dezedriesoortenzijnnietgoeduitelkaartehouden.Deachterrandsrijdoorntjesopabdomen8isbijhetvrouwtjenietofalthanszwakontwikkeld.Bij A. latifasoiana
bestaatdevoorsterijdoorntjesopdelaatsteachterlijfssegmentenmisschienuiteenwatgroteraantaldoorntjes
danbijdetweeanderesoorten (afb. 30a).

Glanskopbladroller Acleris

rhombana

Debrede,driehoekigedoornsopdeachterstesegmentenzijnopvallend
bijdezedonker-roodbruinepoppen.Deachterrandsrijdoorntjesopabdomen
8isbijhetvrouwtjeslechtsweinigminderkrachtigontwikkelddanbij
hetmannetje (afb. 30b).

Witte-driehoekbladroller Croesia

holmiama

De8stevige,langehaakborstelsophettypischecremasterzijnkenmerkend.Devoorrandsrijdoorntjesontbreektopabdomen2.Opabdomen3-7
zijndedoornsvandevoorrandsrijkrachtigerontwikkelddandievande
achterrandsrij.Bijhetvrouwtjeontbreekt deachterrandsrijdoorntjes
opabdomen8enabdomen95bijhetmannetjeisditalleenbijabdomen9
hetgeval(afb. 30b).

GroeneknopbladrollerHedya

nubiferana

Zeer donkere,bruinzwarte popmet opvallend,aan de rugzijdeleerachtig gerimpeld abdomen 10.Cremasterhaken lijken op die van de Pandemiaen Arohips-soorten.
Ietskrachtiger ontwikkelde voorrandsrij doorntjes
dan achterrandsrij doorntjes op abdomen 2-7.Deze dwarsrijen zijn opabdomen 2en 3 zelfs zeer zwak ontwikkeld. De achterrandsrijdoorntjes op
abdomen 8bestaat bijhet mannetje uit kleine doorntjes,bijhet vrouwtje slechtsuit kleine verhevenheden. Op abdomen 9bezit alleen devoorrandsrij vrijkleine doorntjes (afb.30b).

HoutvlambladrollerArchips xylosteana
Alle^rc/zips-soorten zijn als hetware met één oogopslag te herkennen
aan demerkwaardige dwarsplooi op abdomen 2 en 3.Devormvan deplooi
isook een duidelijk onderscheidingskenmerk voor de soorten. Depop is
meestal vrij donkerbruin,maar de onderdelen van depop verschillen in
donkerte (afb.30b).

Grote appelbladroller Archips podana
Fraai gegolfde achterrandvan de vleugelschede bij speciaal het vrouwtje! Popkleur varieert sterkvan lichtbruin tot zwartbruin;meestal donkerder dan depop van deheggebladroller (afb.30c).

HeggebladrollerArchips

rosana

Popmeestal watkleiner enlichter gekleurd dan die van de grote appelbladroller (afb.30c).

Meidoornbladroller Archips crataegana
Deze popkomt in ons landbijna niet op appel voor,maar is uitstekend
teherkennen aan demerkwaardige,ronde bobbel inhet middenvan dedwarsplooi op abdomen 2.Depop isdonkerbruin (afb.30c).

Vruchtbladroller Adoxophyes orana
Achterrandsrijop abdomen 2-8 met zeerkleine doorntjes. Opabdomen 2
is devoorrandsrij doorntjes zeerweinig ontwikkeld. Geen doorntjes op
abdomen9-Bovendien ishetweinig afgetekende cremastertypischvoor de
soort,terwijl het 'vorkje' (afb.23 en27a),dat gevormd wordt doorde
vleugeladers 7en 8,karakteristiek is (afb.30c).

Geelbuikbladroller Ptycholoma lecheana
Typisch ishet ontbreken van deachterrandsrij doorntjes op abdomen 2
en demerkwaardige voorrandsrij doorntjes op dit segment,welkeuit langwerpige bobbels bestaat.Voorts bestaat de achterrandsrij doorntjes op
abdomen 3uit uiterst kleine doorntjes. Op abdomen k-J zijnwel twee
doornrijtjes te zien,waarbij devoorrandsrij doorntjes krachtiger is
ontwikkeld dan de achterrandsrij doorntjes. Opabdomen 8is devoorrandsrij doorntjes bij het vrouwtje minder ontwikkeld danbij het mannetje;
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de achterrandsrij doorntjes ontbreekt hier"bijhet vrouwtje,terwijl dezerijbij het mannetje uit fijne doorntjes bestaat. De pop is zeerdonkerbruin (afb. 30d).

Koolbladroller Clepsis spectrana
Abdomen 2-6 met voorrandsrij doorntjes dieminder goed ontwikkeld zijn
dan de achterrandsrij doorntjes. Opabdomen 2 zijn de rijenminder ontwikkeld dan op de andere segmenten. Bijhet mannetje zijnbeide rijen op
abdomen 7en alleen de achterrandsrij doorntjes op abdomen 8goed ontwikkeld;hetwijfje heeft alleen een goed ontwikkelde voorrandsrij doorntjes
op segment 7> de achterrandsrij doorntjes isveel zwakker ontwikkeld. De
achterste achterlijfsegmentenhebben geenof slechtshier en daar een
doorntje,vaak uiterst klein.Bruinzwartepopmet opvallend langehaartjes (afb.30d).

KersebladrollerPandemis

cerasana

Depopvan deze soort kanniet zondermeer van dievan dehazelaarbladroller Pandemis aovylana onderscheiden worden. De rugzijde isbij
dekersebladroller soms donkerder dan debuikzijde. Depoppen zijnbij
beide soortenbruingeel enongeveer even groot (afb.30d).

LeverkleurigebladrollerPandemis

heparana

Depop ismeer roodbruin danbij detwee voorgaande soorten,maarongeveer even groot. Detabel geeft de verschillen tussen de soorten goed
aan: lang danwelkort cremasterbij dekersebladroller, respectievelijk
deleverkleurige bladroller (afb.30d).
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7. Rupsen
7.1. Inleiding
Debladrollerrups isopgebouwduit eenkop,drieborstsegmenten welke
alle eenpaarborstpotenbezitten enhet uit negen segmenten bestaande
achterlijf (afbeeldingen 31 en 32).De eerste twee achterlijfsegmenten
zijnpootloos,de segmenten drie tot enmet zesbezitten ieder een paar
buikpootjes.Het zevende enachtste segment zijnweerpootloos,terwijl
het eindstuk (anaalsegment)eenpaar pootjes (de zogenaamde naschuivers)
heeft. Debladrollerrups isbolrond en somsminofmeer spoelvormig. In
het vijfde achterlijfsegment zijnaan de rugzijdebij hetmannetje de
gonaden,dat zijnde geslachtsklieren, zichtbaar alsboonvormige,meestal
witte klieren. Hierdoor zijn demannetjes-van devrouwtjesrupsenteonderscheiden (afbeelding 32)!Links en rechts van alle lichaamssegmenten
bevindt zicheenademhalingsopening (spiraculum), eenrondofovaalringetje dat deuitmonding van eentracheebuisje aangeeft. Het tracheestelselverzorgt degasuitwisseling bij het insekt.Overlangs de rug loopt
eenbloedvat dat de lichaamsvloeistof van achteren naar voren pompt inde
richting van dekop.Delichaamsvloeistof loopt danpassiefweer terug,
het gehele lichaam doornaar achteren.

ANTENNE
ANTENNA

KOPKAPSEL
EPICRANIUM
i
NEKSCHILD
'
THORACICSHIELD

WART WITHHAIR

Afbeelding 31: Enigszins geschematiseerde tekening van de rups van een b l a d r o l l e r .
Figure 31: Semi-schematic representation

of a Tortricid

caterpillar.

GESLACHTSKLIEREN <ƒ
REPRODUCTIVE ORGANS

Afbeelding 32:Mannelijke rupsvandevruchtbladroller,waarin detweegeslachtsklieren in
achterlijfssegment 5zichtbaar zijn.I,IIen IIIborstsegmenten; 1t/m 10
achterlijfssegmenten.

Figure 32: Male caterpillar of Adoxophyes orana. The two sexual glands are indicated in abdominal segment 5. I3 II and III: thoracic segments ; 1-10 abdominal segments.
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Ophet eerste"borstsegment"bevindt zich een halsschildje,dat licht of
donker gekleurd kan zijn en evenals het anaalschildje,dat zichophet
anaalsegment "bevindt,"belangrijk isvoor het vaststellen van desoort.
Onder het anaalschildje isvaak een anaalkammetje zichtbaar (met de loep),
in devormvan enkelekorte,brede oflange,dunne puntjes,welke lichtof donkerbruin kunnen zijn (afb. 33a,"ben c ) . De"buikpootjes (afb. 33d)
ende anaalpootjes bezitten eenkrans van fijne haakjes,waarmee de rups
zich stevig aan deondergrond kanhechten. Binnen dehoefijzervormige
'voetzool'bevindt zich zacht weefsel datbij het optrekken vandehakenkrans als een soort bolletje,een zuignapje,naar voren komt.Hiermee kan
de rups zichuitstekend tegen gladde oppervlakken hechten en bijvoorbeeld
ooktegen een glaswand omhoog lopen. Tilt derups eenpootje op,danwordt
dehakenkrans naarboven getrokken en draaien dehaakjes iets naarbuiten.
Zokan een spindraadje datwordt vastgehouden vrijkomen ende rups zijn
pootjevrijkrijgen van de draad. Bijhet lopen over spinseldraden vindt
dit steeds plaats.
Dekleurvan depotenwordt ook wel alsveldkenmerk gebruikt om de
soorten te onderscheiden. Hetzelfde geldt voor dekleur van het kopkapsel
en deaanwezigheid van eenwangvlek (afb. 3^). Datkopkapsel bestaat uit
harde chitine.Hetwordt bij iedere vervelling afgestoten en vervangen
door het eronder reeds gegroeide,nieuwe kopkapsel.Dit nieuwekapsel is
aanvankelijk nog zacht en zet iets uitbijhet uitharden,waardoor het
iets groterwordt danhet voorgaande.
Dekopbezit eenpaar stevigekaken,welke zichtussen deonderlip (met
zijntwee tasters) en debovenlip (met twee tasters)bevinden (afb. 3^).
Vooraan dekopbevindt zichlinks en rechts eenaantal o-cellen (enkelvoudige oogjes)dielicht waarnemen,maar hetwaarnemen vanbeelden niet
mogelijk maken. Normaalbeweegt de rups zich regelmatig lopend over een
oppervlak,hoewelhijvaak zeerbeweeglijk achteruit kankronkelen bij
verstoring.Dit integenstelling tot de spanrupsen vanbijvoorbeeld de
wintervlinders,welke tot een andere groep vanvlinders behoren en zich
lusvormigverplaatsen door zich afwisselend met deborstpoten enanaalpotenvast tehechten aande ondergrond ('landmeters').Deze spanrupsen
hebbenvier naschuivers aanhet achtereinde,terwijl debuikpoten ontbreken.
Inhet algemeen zijnde rolronde rupsenvanbladrollers weinig behaard.
De harenbevinden zichopwratjes of vlekjes op alle segmenten vanhet
lichaam (afb.31 en 33).De rupsbezit een spinklier,welke uitmondt op
een verhevenheid tussen de onderliptasters,dus onder de kaken.-De spinklierproduceert eentaaie vloeistof die snelverstevigt tot een zijden
»draadje datwordt gebruikt om een spinselweb te fabriceren,waaronder veel
rupssoorten leven. Ook spinnen zijbladeren aaneenmet de spindraden. Bij
invruchten borende rupsenwordt de inhet vruchtvlees gevreten loopgang
enigszins met spinseldraden belegd,wat eengoed houvast aan derups geeft.
Als een rupsstadium overwintert,vindt ditbijverschillende soorten
inwinterspinsels plaats,hetzij inboomschors,optakken,in de grond of
elders.
Eenbladrollerrups kan soms eenbetrekkelijk vlak blad toevouwen zonderdaarbij zelf enigekracht temoeten gebruiken. Inde lengterichting
over demiddennerf beweegt daartoe derups dekop steeds heen enweer
waarbij spindraadjes als dwarsbandjes over demiddennerfworden bevestigd.
De spinseldradenwaaruit deze dwarsbandjes bestaan krimpen iets en als
gevolgwordt debladschijf aanweerszijden eenweinig opgetrokken. Daarna
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Afbeelding 33(a):Vruchtbladroller.Achteraansicht vanhetlaatsteachterlijfssegmentvan
derups.

Figure S3 (a): Adoxophyee orana. Dorsal view of the last abdominal segment of the
pillar.

cater-

Afbeelding 33 (b):Vruchtbladroller.Ventraalaanzichtvanhetlaatsteachterlijfssegment.

Figure S3 (b): Aabxophyes orana. Ventral view of the last abdominal segment of the
pillar.

eater-

Afbeelding 33 (c): Vruchtbladroller,Zijaanzicht vandelaatsteachterlijfssegmentenvan
derups.

Figure SS (c) : Adoxophyes orana. Lateral view of the last abdominal segments of the
pillar.

cater-

Afbeelding 33 (d):Vruchtbladroller.Onderaanzicht vandeachterlijfssegmenten5en6van
derups.

Figure S3 (d): Adoxophyes orana. Ventral view of the 5th and 6th abdominal segments of the
caterpillar.

worden nieuwe 'spinselsporten'gemaakt,die ophun"beurtook iets krimpen
enwaardoor de"bladschijfwat verderwordt opgetrokken.Als dit enigemalenwordt herhaald,is de"bladschijftenslotte zohoog omgekruld, dat de
rups naar debladranden gaat endeze aanelkaar vast kan spinnen.Tenslottekunnen de 'sporten'weer opgegetenworden en is ernietsmeer te zien
van deze 'hulpstelling'.

OCELLEN
OCELL
WANGV1EK
DARKPATCH

THORACICSHIELD

O

/*«
A

BORSTSEGMENT-,- I
THORACIC SEGMEHT

Afbeelding 3^+:Vruchtbladroller.Halfonderaanzichtvanhetvoorstegedeeltevanderups.

Figure 34: Adoxophyes orana. Ventral view of head and thoracic segments of the

caterpillar.

7.2. Determinatietabel
Voor geleide en geïntegreerde gewasbeschermingsschema's ishetwenselijk datmenweetwelkebladrollersoorten in deboomgaard aanwezig zijn.
Het determineren van de jonge rupsen ismogelijk,maar in depraktijkondoenlijk. Voor de grotere,bijnavolgroeide rupsen is een determinatietabel samengesteld volgens veldkenmerken. Dezeberust op een tabel van
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DeJongenVlug,welke opgenomen isinhet0.1.L.B.-instructieboekje:
NützlingeinApfelanlagen, 1976:35-38. Deze tabelmaaktnaenige oefening
het vaststellenvandesoortmogelijk. Behalveeenbeschrijvende tabelis
eenbeeldtabel samengesteld,waarmeebijzonder sneldenaamvaneenbladrollerrupskanworden gevonden.Metbehulpvandedeterminatietabel ende
verderbijgevoegde beschrijving enopmerkingen isnogmeer zekerheidomtrent degevonden soortnaamteverkrijgen.Menkandusmetdebeeldtabel
ofdehierna volgende beschrijvende determinatietabel beginnen endaarna
deverdere beschrijvingen lezenbijmoeilijke gevallen.Alleendegoed
herkenbare,algemeen voorkomende soorten zijnindezebeschrijvende tabel
opgenomen.

Beschrijvendedeterminatietabel
1.Lichaam groenzwart (bijna zwart),kopzwart,zwarte borstpoten endito plekjes opzijvande achterlijfpootjes
Meidoornbladroller
(Arahips
orataegana)
Rupsanders,zie

2;

2. Lichaam roodbruin, zwartekop.Trage,gedrongen rups,meestal stevig
ingesponnen indorblaadje (spinselkokertje)
Rodeknopbladroller
(Spilonota
oaellana)
Rups anders,zie

3;

3. Lichaam egaal grijsbruinmetzijstrepenenlichter gekleurde buik.
Wratten lichterdandelichaamskleur. Vrij slanke enbeweeglijke rups.
Koolbladroller
(Clepsis
speatrana)
Rups anders,zie
h. Lichaamvlekkerigbruinachtig groenmetvrij donkerbruine kopendito
halsschild. Borstpoten bruin. Tussendenaschuivers 2(tot k) donkere
anaaltandjes
Topspinner
{Rhopobota naevana)
Lichaam duidelijk groen,zie

k;

5;

5. Lichaam transparant groen.Bijhetlopen vallen lichte streepjes tussendesegmentenop,zie
6;
Lichaam anders,lichtgroen,grijsgroen oftweekleurig,zie. . . . 8;
6.Kopenhalsschild glimmend bruin.Borstpoten zwart.
Glanskopbladroller
{Acleris
Kopenhalsschild lichtgroen,zie

rhombana)

7.Kopenhalsschild bijna altijdmetdonkere tekening. Borstpotenmeestal zwartbruin;grote ovale stigma's opzijvanprothoracale segment
(borstsegment I)enhetachtste achterlijfsegment
Kersebladroller
[Pandemzs cerasana)
Kopenhalsschild zonder tekening
Leverkleurige bladroller
{Pandemzs heparana)

7;

8.Lichaamopvallendtweekleurigmetdonkergroenerugenvuilgelebuik.
Kopgeelbruintotdonkerbruin,vaaklangsdeachterrandzwartaangelopen.Zwartbruinhalsschildenzwarteborstpoten.
Geelbuikbladroller
(Ptyeholoma
leaheana)
Rupsanders,zie
9.Lichaammetopvallende,groenzwarte,glimmendewratten.Kop,halsschildenanaalschildjezwart
Groeneknopbladroller
{Hedya nubiferana)
Rupsanders,zie
10.Kopkleinensmal (ietslangerdanbreed).Kopenhalsschildbruin
(bijjongerupsenzwart).Lichaammeestallichtgroenmetfijnezwarte
stipbijdehaarinplantindelichtewratjes.Rondestigma'sopprothoracalesegmentenachtsteachterlijfsegment
Heggebladroller
(Arohips
rosana)
Kopbreder (evenlangalsbreed).Geenstipjesbijdehaarinplant,
zie
11.Kopkastanjebruin.Halsschildbruin,aandeachterrand zwartaangelopen.Lichaammeestaldonkerderdanbij A. rosana, metmeestalwitachterlijf
segment.Ovaalstigmaophetprothoracalesegmentengrootovaal
stigmaophetachtsteachterlijfsegment.Borstpotenbruinzwart.
Groteappelbladroller
(Arahips podana)
Kophoninggeelmetgroengeelhalsschild.Lichaamgroenmetlichte
wratjes.Stigmaopachtsteachterlijfsegmentnietgroterdanopanderesegmenten.Borstpotenlichtbruin.
Vruchtbladroller
{Adoxophyes orana)

7.3. Beeldtabel
Toelichting op de beeldtabel (Afb. 35a en b)
Hetdeterminerenvanbladrollerrupsenisnietaltijdevengemakkelijk.
Tochishetwenselijkbijbemonsteringindeboomgaardeenaantalsoorten
teonderscheiden.Omhieraantegemoettekomeniseendeterminatietabel
samengestelddieopeenvoudige,methetbloteoogofmetdeloepwaarte
nemenkenmerkenberust.Hoewelnietverwachtmoetwordendatalleverzamelderupsenernauwkeurigmeeopnaamzijntebrengen,geeftdehierna
volgendebeeldtabel (afb.35aenb)tocheengoedeleidraadvooreeneersteverkenning.
Alsmendealgemenebouwvandebladrollerrupskent,kunnenopgrond
vaneenbeperktaantaleenvoudigekenmerkenverschillende soortenonderscheidenworden. Debeeldtabelisnietopdegebruikelijkewijzeinkolommeningedeeld,hoeweldekenmerkenvandetwaalfrupssoortentochin
minofmeergeschematiseerde schetsenindekolommenItotenmetVIzijn
opgetekend.Heeftmendekenmerkenvandetedeterminerenrupsvastgesteld,danvergelijktmendezemetdetwaalfafbeeldingen.Dejuiste
soortnaamisopdezewijzevrijgemakkelijktevinden.

9;

10;

11;

1. ARCHIPS CRATAEGANA

2. SPILONOTA OCEUANA

3. CLEPSIS SPECTRANA

4. RHOPOBOTA NAEVANA

5. ACLERIS RHOMBANA

6. PANDEMIS HEPARANA

7. PANDEMIS CERASANA

8. PTYCHOLOMA LECHEANA

9. HEDYA NUBIFERANA

10.ARCHIPS ROSANA

11. ARCHIPS PODANA

12.ADOXOPHYES ORANA

i^^w^^r"^
Afbeelding35(a): Beeldtabelvoorhetdeterminerenvanderupsenvaneenaantalbladrollersoortenvanappelenpeer.De"betekenisvandegebruikte arceringen
enandere structurenisintoelichting (b)aangegeven.
Figure 35 (a): Visual key for the determination of some caterpillars
apple and pear. For structure3 see (b).
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Afbeelding35 (b):Toelichtingvoorbeeldtabelinafbeelding35(a).

Figure 35 (b): Explanation of structures

used in visual key infigure 35(a).
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Zo gewenst,kanmennog deietsuitvoeriger "beschrijvingvan de soorten (hoofdstuk T-^-)raadplegen. Zijbiedt daardoor demogelijkheid om
enigszins vanhet normale patroon afwijkende rupsen opnaam tebrengen.
Ha geringe oefeningkunnen demeeste rupsen die in deboomgaarden verzameld zijnmetbehulp van debeeldtabel endebeschrijving gedetermineerd
worden.
Met arceringen en tekentjes zijn niet alleen deverschillende kleurenaangegeven,maarook andere kenmerken zoals een opvallend spiraculum. Een
verklaring ervanwordt in delegenda opgegeven. De inkolom IIIaangegeven kleur betreft de grondkleur vanhet gehele lichaam van de rups.

7.4. Beschrijving van de soorten
Dehieronder gegevenbeschrijvingen van de rupsen dienen ter ondersteuningvan de determinatietabel vanblz. 88 en 89. Zijgeven een aanvulling
opkenmerken vande in detabel opgenomen soorten. Bovendien zijn devoornaamste kenmerken van enige rupssoorten opgenomen die niet inde tabel
voorkomen.Ter verduidelijking van degebruikte termen zijn twee tekeningen opgenomen (blz. 8h), waarbij debelangrijkste onderdelenwaarovermededeling wordt gedaan,zijn aangegeven. De afkortingen achterde latijnse
namen duiden op depersoon die debeschrijving van de insekten het eerst
heeft gemaakt.

MeidoornbladrollerArchips crataegana Hb.
Deop appel enpeer in ons land zeldzame rupsvan de meidoornbladroller
heeft eenvan alle andere bladrollersoorten te onderscheiden groenzwarte,
bijnapikzwarte kleur. Deborstpoten zijn even donker van kleur,maar de
buik- enanaalpoten zijn donkergroen. De levenswijze isvergelijkbaar met
dievan de grote appelbladroller Avahips podana. Er zijn eispiegels op
takken entwijgen.Delege eispiegels blijvenalskalkachtigwitte schijfjesop detakken zichtbaar.

R o d eknopbladroller Spilonota

ocellana F.

Dealgemeen aangetroffen rodeknopbladroller heeft eentypisch gedrongen rups. Dehaartjes zijn ingeplant opplekjes die enigszins lichtergekleurd zijn dan de chocoladebruine grondkleur van het lichaam. Hetbasaallid van deantenne islicht gekleurd. De trage rups leeft in een stevig spinsel'kokertje'dat opgebouwd isuit spindraden met excrementen en
vraatmeel erin.

Koolbladroller Clepsis spectrana Tr.
De rupsvan dekoolbladroller heeft eenopvallend vaalbruine kleur en
lichter gekleurde zijstrepen. Debuikzijde is iets lichter vankleur dan
de rugzijde.Deharen zijn ingeplant opwratplekjes welke wat lichter van
kleur zijn dan de grondkleur van het lichaam. Kop enhalsschildje zijn
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IDruinzwartevenalsdeborstpoten.Debuikpoten,naschuiversenhetanaalschildjezijnbruin.Derupsis,andersdandievanderodeknopbladroller,
vrijslankenbeweeglijkenkomtinmeestalkleineaantalleninhetgehele
landwelopappelenpeervoor.

TopspinnerRhopobota naevanaHb.
Desomsplaatselijkalgemeenvoorkomenderupsvandetopspinneris
vaalbruingroen,enigszinsvlekkerig,metlichtergekleurdewratplekjes
endaardoorvrijtypisch;meestaltwee,somsdrieofvierstevigelange
bruinetandjesonderhetanaalschildje (anaalkammetje).Kop-,hals-en
anaalschildje zijndonkerbruinevenalsdeborstpoten.Debuik-enanaalpotenzijnmeerbruingroen.

GlanskopbladrollerAcleris rhombana D.&S.
Deopweinigbespotenappel-enperebomenvaakaangetroffenrupsis
minofmeertypischvanwegedeenigszinstransparantheldergroenekleur
vanhetlichaam,deglimmendegaalbruinekopenhethalsschildendezwarteborstpoten.Evenalsbijdevolgendesoorten Pandernis heparana enP.
aerasana zijnwittesegmentgrenzenzichtbaarbijhetlopen.Debuik-en
anaalpotenzijnlichtgroen.Onderhetlichtgroeneanaalschildjezijncircazesstevige,lange,bruinetandjesaanwezig.(Zieookverderopbij
/IcZ-erós-soorten.)

LeverkleurigebladrollerPandemis heparana D.&S.
Devrijalgemeenvoorkomendeheldergroenerupsvandeleverkleurige
bladrollervertoontwittesegmentgrenzenbijhetlopen.Kop-,hals-en
anaalschildjezijnevenalsallepootjeslichtgroen.Eriseenduidelijke
donkerewangvlekeneenoogvlek (ocellen).

KersebladrollerPandemis cerasana Hb.
Derupsvandekersebladrolleriswatminderalgemeendandievande
leverkleurigebladroller,enlijktveelopdiesoort.Dekopenhethalsschildzijnechtermeestallichtgroenbruinmetdonkerevlekken,terwijl
deborstpoten zwartbruinzijn.Erbevindenzichopvallendgrote,ovale
stigma'sopheteersteborst-enhetvoorlaatsteachterlijfsegment.Evenalsdeveelopdezesoortgelijkende Pandemis corylana heeftderupsvaak
eendonkerderstreepopzijlangshetlichaam.Deopappelminsttalrijke
Pandemis-soort P. corylana (hazelaarbladroller)verschiltmeestalvande
kersebladrollerdoordeaanwezigheidvanvierdonkere,driehoekigevlekkentegendeachterrandvanhethalsschild.

GeelbuikbladrollerPtycholoma lecheana L.
Deweinigaangetroffenrupsvandegeelbuikbladrollerheefteenuitgesprokendonkergroenerugkleureneenlichtgelebuikkleur.Dittypeertde
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soort. Bovendien heeft de rups zwarte borstpoten,een zwartbruin halsschild enmeestal een geelbruine kop met zwart aangelopen achterrand.
Groeneknopbladroller Hedya nubiferana

Hw.

De algemeen voorkomende rupsvan degroene knopbladroller heeft eenopvallend dofgroene kleur met zwarte,glimmende wratplekjes waarop lange,
donkere haren ingeplant zijn.Kop en hals- enanaalschildje zijn evenals
deborstpoten zwart.Onder het anaalschildje bevindt zich eenanaalkammetjemet circa zestandjes.De rups leeft in eenvrij dicht spinsel of in
een stijftoegesponnen propje vanplantaardig materiaal.

HeggebladrollerArchips rosana L.
De zeeralgemeenvoorkomende rupsvan deheggebladroller is zeervariabel vankleur;meestal ishijblauwachtig groen tot geelgroen. Typisch
zijn de fijne zwarte puntjes bij dehaarinplant op dewratplekjes.Het
smallekopje dat ietslanger danbreed is,isook typisch voor deze soort.
De chitinedelen zijnbij de jonge rupsbijna zwart,maar bij de grotere
rupsen bruin.Het tweede lidvan deantenne is zwart. Onderhet anaalschildje bevindt zicheen fijn,meestalvijftandigkämmetje.De stigma's
zijn ophet eersteborstsegment enhetvoorlaatste achterlijfsegment duidelijk mooi rond (enniet ovaal,zoalsbij de leverkleurige bladroller en
de grote appelbladroller).

GroteappelbladrollerArchips podana Scop.
De groene, soms donkergroene rupsvan de grote appelbladroller wordt
algemeen aangetroffen enbezit eenkastanjebruinekop endito halsschild;
bij de jongste rupsstadia is dekleur zwart.Erbevindt zicheen duidelijk
ovale stigma-ring (trachee-opening)links en rechts ophet achtste (voorlaatste)achterlijfsegment.Het laatste achterlijfsegment ismeestalwitachtig. Erbevinden zich circa zeven lichtbruine tandjes onderhet anaalschildje.

VruchtbladrollerAdoxophyes oranaF.v.R.
De in de fruitteelt meest gevreesde,groene rups van devruchtbladrollerheeft soms eenwat donkerder rug.Dehoninggele kop is somswat vlekkerig. Hetbasislid van de antenne isdonkerbruin. Het hals- en anaalschild
zijn van dezelfde,geelgroene kleurals het lichaam. Het halsschild is
somswat zwart aangelopen.De lichtbruine borstpoten zijn eveneens soms
wat zwart aangelopen.Wratplekjes hebben de groene lichaamskleur of zijn
iets lichter; debuik- en anaalpootjes zijn groen.Hetanaalkammetje heeft
fijne,lange,lichtgekleurde tandjes.
NB. Behalve de inde determinatietabel opgenomen soorten komen er noganderebladrollers voor op appel enpeer. Enigewordenhieronder beschreven.

Houtvlambladroller Archips xylosteana L.
Derupsvan dehoutvlambladroller lijkt uiterlijk (en in gedrag)veel
op die van de grote appelbladroller en van deheggebladroller,maar isvaak
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meergrijsgroenvankleur.Kopenhalsschildzijnvaakwatdonkerderdan
van"beidegenoemdesoorten.Opzijvande"buikpoten"bevindtzicheendonker,bijnazwart 'schildje'(netalshijdemeidoornbladroller).Derups
leeftinmeestaldwarsgeroldebladrollen (deheggebladrollerinoverlangse
rollen).
HerfstbladrollerSyndemis musculana Hb.
Deoploofhoutgewassenaangetroffenrupsvandeherfstbladrollerheeft
eengroenerugmetvleeskleurigewratplekjes,terwijlookde"buikzijde
vleeskleurigis.Kop-enhalsschildje zijnbruin.Vlakhierachtervallen
aanweerszijdenvanhetlichaamtweeonregelmatige,bijnazwartevlekken
op.Hetanaalschildjeisminofmeervleeskleurig.
Acleris-soorten
Behalvedeglanskopbladroller Acleris rhombana komenopappelenpeer
nogenigesoortenvandatgeslachtvoor,namelijkdevogeldrekbladroller
A. variegana, debruine-driehoekbladroller A. tatifasaiana
endewittedriehoekbladroller A. holmiana (bijvoorkeurals Croesia holmiana aangeduid).Derupsenvandezesoortenlijkenveelopelkaarenzijnmoeilijk
van A. rhombana envanelkaarteonderscheiden.Deglanzendbruinekopen
hethalsschildhebbenbij A. tatifasaiana
en A. variegana vaakpuntjesof
vlekjes.Eerstgenoemdesoortheeftbovendieneendonkerewangvlek,welke
bij A. variegana meestalnietaanwezigis.Bovendienzijndeborstpoten
bijdezetweesoortenvaakwatdonkerderdanbij A. rhombana, terwijlze
ookdikwijlseendonkerderstreeplangshetlichaamhebben.Tenslotteis
hunlichaamskleurnietaltijdzotransparantgroenmaarwatmeergeelgroen.
Degeelgroenerupsenmetgeelbruineofbruinekopendonkerewangvlek
enoogvlek (ocellen)vandewitte-driehoekbladroller Acleris
holmiana
hebbeneenvrijdonkerbruinhalsschilddatvaakopzijnaarzwartuitloopt.
Deborstpotenzijnookbruin,destigma-ringen zijnovaaleneriseen
anaalkammetje.Derupskomtbehalveopappelenpeerookopbijvoorbeeld
meidoornenpruimvoor.
FruitmotLaspeyresia pomonella L.
Debijfruittelerswelbekende,vuilwittetotgeelroserupsenvande
fruitmotzijngedrongenentraag.Zijhebbenmeestaleendonkerbruinekop
enditohalsschild.Derupsmineertevenonderdevruchtschilomvervolgenshetvruchtvleesintegaan.
VroegefruitmotPammene argyrana Hb.
Deopweinigbespotenappel-enperebomenvrijalgemeenvoorkomende
rupsenvandevroegefruitmotzijnvuilwitmetdonkerewratjesophetlichaam.Kopenhalsschildzijnlichtbruin,terwijlvaakeenduidelijk,
bruinanaalkammetjeaanwezigismetcirca kvrijlangetandjes.Derups,
dieinonslandheteerstaangetroffenisinbladgallenvan Litorrhiza
pallida, kanookopappelvoorkomen.Derupsverschijnt zeervroegentast
depasgezettevruchtjesaandooreengangetjeinhetvruchtvleestevreten.Ditisongeveervergelijkbaarmetwatdefruitmotrupsendoen.
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VroegefruitmotPammene rhediella Cl.
Derupsvandezevroegefruitmotlijktuiterlijkeningedragprecies
opdievandevoorgaandesoort P. argyrana, maarisveelalgemeneropappel.

SchorsbladrollerEnarmonia formosana Sc.
Depolyfagerupsvandeschorsbladroller,welkeonderdeschorsleeft,
isvuilgroenachtig"beigetotgeelgroenenbezitkleinewratplekjes.Opde
rugiseenbruinrodestreepzichtbaar.Dekopisbruin;halsschildenanaalschildzijnlichtgrijsbruin.

TopbladrollerCnephasia longanaHw.
Devooralopverschillendekruidenaangetroffenrupsvandetopbladroller,welkevuilwittotgeelgrijsis,heeftlinksenrechtsopderugen
langsdeflankeneendonkerderlijntje.Hetlichaamisbezetmetdonkere
wratplekjes.Kopenhalsschildzijnglimmendgeelbruin.Hetanaalkammetje
ismetdeloepgoedzichtbaar.
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8. Vruchtbladroller
8.1. Schadelijk optreden

8.1.1.Ontdekkingenverspreiding
Devruchtbladrollerwerdin183^alssoortherkenden"beschrevenvan
"berkeninCentraalEuropa.In1910werdpasmeldinggemaaktvanvoorkomen
oproosachtigen,namelijkroosenpruim.Opcultuurgewassenwerdpaslatergeïnventariseerddoorvlinderverzamelaarsendeeerstemeldingvan
voorkomenopvruchtbomen,o.a.appel,kwamin1913uitKievinRusland.
In192UnammeninTranskaukasiëaantastingopkatoenwaar,terwijluit
deBoord-Kaukasusin1936werkelijkernstigeschadeopappelenpeerwerd
gemeld.TotdetweedewereldoorloghadmeninWest-Europahetinsektnog
nauwelijksofnietopcultuurgewassenopgemerkt (173).Andere"bladrollersoortenwarenwelalsschadelijkinsektopappelenpeeraangetroffen.
In1939werdindeHoekseWaardheteerstevlindertjevan Adoxophyes
orana (toennogonderdenaam Capua reticulana) inonslandgevangen
(173,207).Ofdesoortreedslanginonslandvoorkwamisnietmeerte
achterhalen,maarwelstaatvastdathetinsektin ^9kk inenige"boomgaardenwerdgesignaleerd.Vijfjarenlaterwasdevruchtbladrollereen
algemeenbekendebladrollerinboomgaardeninvrijwelallefruitgebieden
vanonsland(173)•
Hoeweldesoortaljarenlangincollectiesvanvlinderverzamelaarsin
Duitsland,FrankrijkenScandinaviëvoorkwam,werdindezelandennimmer
schadelijkoptredengemeld,opwelkgewasdanook.Devruchtbladrollerheeft
zichduszekernietalssoortvanuitonslandoverEuropaverspreid.Ha
heteersteschadelijkoptredeninonslandenhetaangrenzendeDuitsegebiedtussenAkenenBonnwerddesoortin 1 9 ^ ookinBelgiëopgemerkt
(235)•DaarnawerdookinanderefruitgebiedenvanWest-Europaschadelijk
optredenwaargenomen (16,31,39,221,272).Vooralsedert 19^8bouwdede
vruchtbladrollerinonslandeenslechtereputatieopalsbeschadigervan
vruchtenvanappel,peerensomspruim.
InZuid-Engelandwerddesoortvrijkortna 19^+8ingevoerd (I0i+).Ookdaar
isheteenschadelijkinsektgeworden,echternietvanveeleconomische
betekenis.IndeBalkan (24U),ScandinaviëenZwitserlandneemtdebetekenisvandevruchtbladrollerinmiddelsooktoe.
ZelfsinChina (17^+ienJapanisdesoorteenbelangrijk,schadelijkinsekt.InJapanisdesoortopgesplitstenwelineensoortdieopdewarmerezuidelijkeeilandenoptheevoorkomt,eneenanderesoortdieop
noordelijkereilandenopappelenpeervoorkomt.Dezesoortenverschillen
enigszinsineigenschappen,waarbijdeappelsoortidentiek zouzijnaan
onzeEuropesesoort (116,117,118).Devlindersvantheehebbeneenandersexferomoondandevlindersvanappelenerdoenzichmoeilijkheden
vooralsmendesoortenwillatenkruisen.InAmerikais Adoxophyes orana
nognietwaargenomen.
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8.1.2.Oorzakentoenamevruchtbladrollers
Hoe hetmet de aantasting van devruchtbladrollersprecies isgegaan,
isniet meer te achterhalen. Er zijn redenen om aante nemen,dat er een
verbandbestaat tussen de intensieverwordendebeplantingen met dedaarvoorbenodigde teeltzorg (zoals gewasbescherming,bemesting en snoei)en
detoename inhet schadelijk optreden van devruchtbladroller (1^0). Het
toenemende gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met grote werkingsbreedte
ruimde delaatste parasieten op.Mede daardoorwerd de eventueel aanwezige,
natuurlijke weerstand grondigbuitenwerking gesteld. Bovendien zijn de
beweeglijke,natuurlijke vijanden inhet algemeen gevoeliger voor de op
debomen gebrachte gewasbeschermingsmiddelen dande rupsen. Verderverloopt deontwikkeling van deze rupsen natuurlijk beterbij royale scheutgroeimet veel sappigbladtot laat inde herfst.Als gunstig voor de
vruchtbladroller kan nogworden toegevoegd,dat detwee generaties per
jaarhembetere handhavings- enuitbreidingskansen geven dan de reeds van
oudsbekende bladrollersoorten in onsland,die slechts éénvolledige generatie hebben. Devruchtbladroller heeft daardoormogelijkheden omwat
beter aan devernietigende gevolgenvan debespuitingen te ontkomen.
Voorts is de soort dermate polyfaag,dat deze op allerlei gewassen inen
rondde boomgaarden en inhetverdere landschap voorkomt.Herinfectie van
daaruit isdan ook steeds mogelijk enwel in zo ruime mate,datplaatselijke uitroeiing hoogstens van zeerkorte duur zal zijn.
Vlinders en zwevende rupsjes (ziehoofdstuk8.^.)zorgen stellig voor
eenuitwisseling van erfelijke eigenschappen tussen depopulaties inde
boomgaarden endie inhet omringende landschap. De kansvan het ontstaan
van een op appel enpeer gespecialiseerde soort is in onslandvermoedelijk niet groot.Wat zich inJapanheeftvoorgedaan,berust op eenduidelijke,topografische scheiding vantwee klimaatgebieden: het koelere appelgebied enhet warmere theegebied. Dit voorkomt regelmatige uitwisseling en kanhet plaatselijk uitselecteren van debest aangepaste exemplaren indehandwerken.

8.2. Vruchtaantasting, schade en rupspopulatie

De fruitteler die eind juli zijnboomgaard inspecteert en slechts één
of twee rupsen van devruchtbladroller kan ontdekken,weet dathij gerust
kan zijn.Hij heeft geenvruchtaantasting te duchten.Vindt hijdaarentegen regelmatig één of enkele rupsen op eenboom,danvraagt hij zichaf
ofdepopulatie zogroot is dat eenbestrijdingsmaatregel gewenst is.Bij
aantreffen vanmeerdere rupsen perboomweet hijmet zekerheid,dat hij
zalmoeten gaan spuiten om devruchtaantastingbinnen deperken tehouden.
Het aantal rupsen in deboomgaard -depopulatiedichtheid- houdt verband
met demate van vruchtaantasting welke verwacht kanworden. Ditwordt bevestigd door ons onderzoek uit 1970en 1971 naar het verband tussen de
rupspopulaties van devruchtbladroller in juni/juli en demate vanaantastingwelke daarvanhet gevolgwas (afb.36).Dit onderzoek werd uitgevoerd

Afbeelding 36: Vruchtbladroller. Appel (Golden Delicious) met uitgegroeide, grove schilbeschadigingen door rupsvreterij in j u n i - j u l i .
Figure 36: Adoxophyes orana. Apple (Golden Delicious)

damaged by larva in

June-July.
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Afbeelding 37:Vruchtbladroller.Appel (GoldenDelicious)met fijne snoepvreterij,welke
ontstaan isdoorvreterijvaneenkleinblijvende rupsindenazomer.

Figure 37: Adoxophyes orana. Apple (Golden Delicious)
small larva in August-September.

showing late-summer damage by the

ineencirca 2,5mhoge haagbeplanting vanCox's Orange PippinopM9met
normale bladstand,envruchtdracht.Deverschillende populatiedichtheden
werden kunstmatig indeproeven aangebracht doordebomenmetjuistuit
het eikruipende rupsenteinfecteren. Afbeelding 38toonthetresultaat
van dezeproef.
Zobleekdatin 1970 1 %vandevruchten werd beschadigd dooreenrupspopulatie,welkebijdetellingvaneind juli circa 18per200scheutenbedroeg.Bijoplopende vruchtaantasting tot5 %wasereenminofmeer
rechtlijnig verband aanwezigmetdecirca 18rupsen op200scheutenper
1 %vruchtaantasting. In1971 lagditverbandbijcirca 12rupsenper200
scheuten voor 1 %vruchtaantasting. Hetuiteenlopen vandegevondenwaardenhangt stellig samenmetdeverschillen inhetweer,debladstanden
devruchtdracht indetweeproefjaren.
De vruchtdrachtkanbijvoorbeeldvaninvloed zijnopdematevanvruchtaantasting,doordat dekans datderups eenblad tegen eenvrucht aanzal
spinnen toeneemt naarmate ermeer vruchten tussen debladerenaaneen
boomhangen.
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Afbeelding 38: Vruchtbladroller. Verband tussen het aantal rupsen in j u l i en de door deze
rupsen aangerichte mate van vruchtaantasting b i j Cox's Orange Pippin in
1970 en 1971.
Figure 38: Adßxophyes orana. Relationship between the larval population in July and the
rate of fruit damage it inflicted on Cox's Orange Pippin apples in 1370and1971.

Rupsen n e s t e l e n zich ook nogal eens i n de ruimte t u s s e n de v r u c h t e n
welke d i c h t opeen hangen, b i j v o o r b e e l d i n een v r u c h t t r o s ( a f b . 37)- B i j
de c u l t i v a r Golden D e l i c i o u s hangen de l a n g g e s t e e l d e vruchten b e t r e k k e l i j k
v r i j t u s s e n de smalle b l a a d j e s . Mede h i e r d o o r i s de v r u c h t a a n t a s t i n g b i j
d i t r a s vermoedelijk d i k w i j l s minder e r n s t i g dan b i j sommige andere c u l t i v a r s a l s Schone van Boskoop, James Grieve en Cox's Orange P i p p i n . De
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eigenschappen van de cultivar spelen hierbij dus ook een rol.Een late
pluk zoals bijGolden Delicious enWinstonvergroot daarentegen weer de
kans op vreterij aande vruchtschil door rupsjes van de"bladroilers.
Wijmerken tenslotte nog op dat de economische schadegrens overeenkomt
met 1 %vruchtaantasting (zie hiervoor hoofdstuk 11.2.).

8.3. Vliegactiviteit en verplaatsing van de vlinder

Hoewelmen de vlinders van devruchtbladroller gedurende vrijwel de
gehele nacht in eenvanglamp kanvangen,vindt de grootste vliegactiviteit
tochwelplaats van eenuur na zonsondergang tot éénàtwee uur inde
nacht (288). Het invallen van de nacht,dushet donkerworden,bevordert
de activiteit inhoge mate.Beide sexenvliegen vrijwel uitsluitend in
het donker,alkan onderbepaalde omstandigheden ook enige activiteit
voorkomen voordat het donkeris.
Hetvrouwtje vertoont gedurende eenbeperkte periode van deavond een
lokgedrag, 'calling' genoemd. Danwordt een feromoon in de luchtvrijgelaten,waarmee mannetjes worden aangelokt.Hetmannetje heeft eenactiviteitsperiode (255)5waarinhet kan reageren op een roepend vrouwtje.Doordat de 'calling-periode' vanhet vrouwtje royaal inde activiteitsperiode
van hetmannetje past,is antwoord 'verzekerd' (zievoor paringsgedrag
ook dehoofdstukken 8.6., 9-3., 10.3.en 10.T.).
Er is een dag/nacht ritme bij devlinder aanwezig,dat reeds tijdens
de embryonale enlarvale ontwikkeling wordt vastgelegd. Dit ritmekanlater slechtsweinigbeïnvloed enverschoven worden. Debeïnvloeding door
de daglengtewelke Barel (24)inproevenvaststelde, is in overeenstemming
met dewaarnemingen dat speciaal aanhet einde van detweede vlucht (welke plaats vindt als de dagenkorten)naarverhouding veelvrouwtjes in
vanglampen worden gevangen.
Devlinders kunnen soms ook door andere oorzaken tot vliegactiviteit
aangezet worden. Dit namenwijwelwaar,alsbladeren door dewind heen
enweerwerdenbewogen,vooral bijwindstoten. Devlinder wordt danwel
met dewindmeegevoerd,maar kan,als er activatie door een lokkend vrouwtje inhet spel is,snel en goed gericht (tegen dewindrichting in)naar•
het hem lokkende vrouwtje vliegen.Hetmannetje verplaatst zich danvaak
overmeerdere,zelfs tientallen meters.Zoving Barel (24)gemerkte vlinders terug op enkele honderden meters,tot zelfs 435m van deplaats van
vrijlating. Hij stelde daarbijvast dat enkele vlinders overwater vlogen
endaarbij een afstand van 170m overbrugden. Grote vliegafstanden lijken
echteruitzondering. Demeeste mannelijke vlinders verwijderen zichgedurende hunleven vermoedelijk niet meer dan 100mvanhun geboorteplek. De
vrouwtjes zijnwat meer afwachtend enverplaatsen zich,met uitzondering
van enkelen,weinig.
Eenboomgaard- ofbosbiotoop heeft stellig de voorkeur van de vlinders
van devruchtbladroller. Devlinders verlaten eenboomgaardbiotoop dan
ook slechts bijuitzondering,maar éénmaal inhet openveld kunnen zij
door dewind meegevoerd worden.
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Bijwarmweerworden gemiddeld grotere afstanden afgelegd dan"bijkoud
weer. Dit geldt zowel voor demannetjes als de zichminder verplaatsende
vrouwtjes. Hetkomt erop neer,dat het onregelmatig voorkomen van rupsen
ineen perceel vanbijvoorbeeld 100x 100m volledig opgeheven kanworden
na de eerstvolgende vlucht.

8.4. Verplaatsing van de rups
Behalve de vlinders kunnen ook pas uit het ei gekropen rupsjes zich
verplaatsen en"bijdragentot verspreiding van de soort naar andere bomen
en"biotopen,zelfs naarvrijver afgelegen biotopen. Zoals in hoofdstuk
7.1. reeds isopgemerkt,bezit de rups een spinklierwaarmee hij een spinseldraadje kan fabriceren.Dit draadjewordt niet alleen gebruikt om zich
eenvolledige leefplek te verzekeren maar ook om zichteverplaatsen. Het
slanke rupsje is slechts 1,5 mm lang enweegt niet meer dan25ug (=25
miljoenste gram) {2k). Dit stelt hem in staat zichtelaten meevoeren aan
een spinseldraad,welkebijbepaalde windsnelheid wordt gevormd. Daarbij
kan derupsmeer ofminder verwegzweven. Komt hijtijdig op een geschikte voedingsbodem, dan isalles in orde;maar éénmaal op de grond terecht
gekomen zijn de overlevingskansen gering.De rupskan over flinke afstanden (honderdenmeters,jakilometers)vervoerd worden engoed terechtkomen,mits de reis niet alte lang duurt,bijvoorbeeld niet langer danenigeuren.Anders zal dekleine rups onderweg verhongeren ofverdrogen.
Dit geldt ook voor devrij dicht beplante moderne boomgaard waar een
groot aantal rupsjes zich doormiddelvan een spindraad laat wegvoeren
van de oorspronkelijkeboom. Invele gevallen komen de rupsen op omringende bomen terecht.Afhankelijk van dewind ende verdere weersgesteldheid zullenmeer rupsenmislukken. Deze manier van verplaatsen draagt
stellig bijtot eenminder ongelijkmatige verdeling van degrote rupsen
in deboomgaard later inhet seizoen. Deverspreiding zal echter altijd
onregelmatig blijven. De zweefdraad draagt erweltoe bij dat de rupsjes
welke zeerplaatselijk een eispiegel verlaten,beter over de betreffende
boom en omringende bomen verdeeld zullenworden,dan zonder die draadhet
geval zou zijn.
Er zijn aanwijzingen dat verspreiding met behulp van een zweefdraad ten
grondslag ligt aan de snelle vestiging van de vruchtbladroller inZuidelijk-Flevoland. Zowerden twee jaar na de drooglegging vlinders van de
vruchtbladroller tot zevenkm diep in Zuidelijk-Flevoland aangetroffen
(24). Mede hierdoor ishet uitgesloten datmen door hygiënische maatregelen een nieuwe polder vrij vanvrucht'bladrollers zalkunnen houden.

8.5. Uitwisseling van rupsen uit boomgaard en omgeving
Inhet voorgaande werd reeds uiteengezet,dat zowel devlinders als de
eirupsen in staat zijn zich te verplaatsen en elders tevestigen. Wanneer
de soort eenmaal ergens is,en daarvoormoeten er enkele exemplaren bijeen zijn,zullen zij zichna één ofmeerdere generaties tot schadelijke
aantallen hebben vermeerderd.
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Hetverspreiden van 'de soort'in zokleine aantallen individuen dat
deze niet direkt schadelijk zijn,isnog iets anders danmassale verplaatsing. Indevoorgaande hoofdstukken 8.3- en8.U. is aangegeven,dat dit
laatste"beperktblijft tot redelijk korte afstanden vanbijvoorbeeld 100
meter.
De vruchtbladroller komt normaal op devruchtbomen en debomen inde
windschermen rond de percelenvoor.Bovendien isvastgesteld dat kleine
of grotere aantallen op allerlei gewassen in andere biotopen,vooralbosterreinen enheggen,voorkomen. Hoewelmeestal slechtskleine aantallen
vlinders en eirupsen van elders naar eenboomgaard overkomen,is ook immigratie van grote aantallen bekend. Indien dit laatste optreedt,zaldaarmee in deboomgaard met gewasbeschermingsmaatregelen rekening moetenworden gehouden.Wijhebbenvele malen schattingen gemaakt van de in een
boomgaard voorkomende aantallen. Aantallen van 1.000 tot 20.000 rupsen
perhectare waren inmei vrij normaal. In juli, nade eerste vlucht,konden deze aantallen veel groter zijn enoplopen van 20.000tot 60.000. Het
komt er op neer datvolgens de normenvan de geleidebestrijding maatregelen tegen de rupsen in juni pas noodzakelijk zijnbij naar schatting
2.000rupsenper hectare inmei.Bestrijding van derupsenwelke inaugustus verschijnen,wordt nodig als in juli eenpopulatie van naar schatting 6.000tot 10.000 rupsenper hectare werd vastgesteld.
De populatieopbouw vande vruchtbladroller is inboomgaarden doorgaans
van dien aard,dat infecties vanbuitenaf geen rolvanbetekenis spelen.
Immigratie vanbuitenaf kanbelangrijk zijnbij toepassing van bestrijdingsmethodenwaarbij zo ongeveeruitroeiing wordt nagestreefd. Hierbij
denkenwij aan steriele-mannetjes-technieken,paringsverhindering met feromonenofde toepassing vaneen juveniel hormoonanalogon. Deze bestrijdingsmethodenworden uiteengezet inhoofdstuk 12.2..

8.6. Invloed van het weer op gedrag en activiteit van vlinders
Voor een teelt ishet belangrijk datmen kan vaststellen of een schadelijk insekt aanwezig is;dematewaarinhet insekt actief iskan echter
nogbelangrijker zijn.Dit geldt zeker ookvoor de vruchtbladroller die
als vlinder indemaand juni aanwezig is.Dit is eenmaandmet zeer wisselende weersomstandigheden. Relatief hoge en lage temperaturen wisselen
elkaar afmet als gevolg dat er periodenmet grote of geringe activiteit
enveel ofweinig eilegvoorkomen. Omdat menbijhet vaststellen vanbestrijdingstijdstippenmet de invloedvan detemperatuur rekening moet
houden,isnagegaan inhoeverre deparing,het vliegen enhet leggen van
eierenhierdoorworden beïnvloed.
Dewinter speelt eenbelangrijke rol inhet leven van vele insekten,
ook in dat van de vruchtbladroller. Eenbelangrijk gevolg van de winter
is, dat de overwinterde rupsen 'gesynchroniseerd' worden. Dit houdt indat
zena dewinter gelijktijdig in eenbepaald ontwikkelingsstadium actief
worden. Er is danvoldoende voedsel aanwezig en dewaardplant isweer in
een ontwikkelingsstadium datbij het insekt past.De natuur zorgt ervoor
dat dit 'synchroniseren' steedsweer gebeurt.Heeft een insektesoort een
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niet voldoende aanpassing "bijdeheersende klimaatsomstandigheden,dan
zal hij, namisschien van elders te zijn ingevoerd, na enige tijd toch
weer verdwijnen.

Levensduur
De levensduur van devlinder hangt nauw samenmet detemperatuur ende
vochtigheid. Eenhoge relatieve luchtvochtigheid en de aanwezigheid van
water"begunstigen delevensduur. Bij zeer droog enheet weerleven de
vlinders korter dan eenweek,soms slechts enkele dagen.De invloed van
detemperatuur is in enige zomers globaal alsvolgt vastgesteld. Bij 10 C
tot 21 C is de levensduur tweeweken. Bijhogere temperaturen treden grote individuele verschillen op,waardoor de levensduur sterker uiteen liep
enwel van circa één tot twee en een halveweek. Bij zeerhoge temperatuur,
bijvoorbeeld 32 C,was de levensduur duidelijk korter: 5tot 10dagen.De
vlinders moesten vooral bijhogere temperaturen wel debeschikking hebben
overwater.Bij gebrek aanvocht,waarvoor ookdauwdruppels kunnen dienen,
gaat devlinderbij heet weer snel dood. Devrouwtjes leven gemiddeld wat
langer dan demannetjes.

Paring
Vlindersvan devrucht
"bladrollerparen vrijwel het gehele etmaal,dus
zowel 'snachts als overdag. Daarbijwerdvastgesteld dat er in"bepaalde
perioden veelparingenworden ingezet en inandere juist niet.Het paren
begint vaak na demiddag als dehoeveelheid daglicht minderwordt. Tot in
hetbeginvan denachtwerden nogveel paringen ingezet. De temperatuur
moest "bijvoorkeur minstens 12 C zijn.Bijwarmweer vonden zelfs paringenplaats tegen de ochtendschemering.
Shimizu en Tamaki (228)stelden vast dathet optreden van de paring
zeer subtielwordt geregeld. Zij gebruiktenhij hun onderzoek verschillende 'modellen' van hetvrouwtje en stelden vast dat de ogen nauwelijks een
rol speelden. Het sexferomoon vanhet vrouwtjewas noodzakelijk, zelfs na
contact van het mannetje met haar. Erwaren drie"belangrijkeprikkels in
het spel. Ten eerste het soortspecifieke sexferomoon,datpersé vanuit een
puntvormige bronmoet komen. Ten tweedemoest hetmannetje vlinderschubben op het oppervlak vanhet (kunst)vrouwtjevoelen.De schubben mochten
gerust van geheel andere soorten vlinders afkomstig zijn;deze prikkel
was dus niet soortspecifiek. Tenslotte speelde de grootte van het drie
dimensionale kunstvrouwtjewaarop de schubben zitten enwaarvan het sexferomoonuitgaat een rol.Het mannetje zou de grootte vaststellen door de
afstand tussen depuntvormige feromoonbron en de restvan het lichaam met
zijnantennen aftetasten. Ditbetekent dus ook dathet mannetje zonder
antennen deparing niet zo goedvolbrengt.

Vliegactiviteit
De vlinders vande vruchtbladroller zijn in de avond en in de voornacht
actief. Er zijnenige praktische temperatuurregels gevonden,welke aangeven of er géén,kleine ofgrote activiteit is.Grote activiteit kanver-
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wachtwordenalsdetemperatuur "bijzonsondergang hogerdan15 Cis.De
activiteit ismeestal miniemopavondenalsdetemperatuur bij zonsondergang lagerdan13 Cis.Danworden ookweinig ofgeen vlinders invanglampen gevangen.Dewind isvaninvloedophetvliegen,maarpashijkrachtigewindvermindert deactiviteit duidelijk. Lichte neerslag stoort weinig,maar zware regen vermindert hetvliegen insterke mate.Eendergelijk
verbandmetdetemperatuur bestaat voordefruitmot,dieeveneens inde
avonduren zeer actief is.Datniet allebladrollersoortenindezelfdeperiodevanhetetmaal actief zijn,werd o.a.door Sylvén (.255)vastgesteld.
De rodeknopbladrollerheeft bijvoorbeeld eenbelangrijke activiteit voor
het invallenvandeduisternis (enwordt daardoor minder invanglampengevangen dandegroottevanpopulatie zoudoen vermoeden).Hetvliegenen
leggenvaneieren vindtbijsommige soorten zelfs grotendeels overdag
plaats.
Vliegperioden
Het verloopvaneenvlucht hangt inhogemateafvanhetweer,vooral
vandetemperatuur gedurende devliegperiode.Eenlange tijdsperiode tussen twee vluchten ishetgevolgvankoelweer indietijd,waardoorde
larvale ontwikkeling wordt vertraagd.Eenfraaie illustratie hiervan geven
devluchtenvandevruchtbladroller indejaren 195^en 1957- Ziehiervoor
afbeelding 39- Deeerste vlucht vondindeze jaren vrijwel gelijktijdig
plaats. In 195^-washetinjulienaugustus koel,waardoor detweede
vlucht zeerlaat aanvingenbovendien overeenlangeperiodewerduitgestrekt.In1957zorgdewarmweer juist vooreenvroege tweede vlucht,
welke bovendien zeer compactwasenduskort duurde.
AANTAL VLINDERS
NUMBER OF MOTH

I

1957 \

Afbeelding 39: Vruchtbladroller. Weersinvloed, voornamelijk van de temperatuur, op de t i j d s periode waarin de tweede vlucht plaats vond in 195^ en 1957- Let vooral op
het verschil in t i j d tussen 195Ten 195^.
Figure 39: Adoxophyes orana. Influenae of weather conditions (mainly temperature) on the
duration of the second flight in 1954and1957.

De mannelijke v l i n d e r s v e r s c h i j n e n gemiddeld wat v r o e g e r dan de vrouwt j e s . Men noemt d i t wel ' p r o t a n d r i e ' . In de e e r s t e dagen van de v l u c h t p e r i o d e v e r s c h i j n e n nog maar weinig v l i n d e r s , daarna neemt h e t a a n t a l t o e
om aan h e t e i n d van de p e r i o d e weer af t e nemen. Afhankelijk van de h e e r sende w e e r s g e s t e l d h e i d duurt de gehele v e r s c h i j n i n g s p e r i o d e i n j u n i ongeveer d r i e , soms v i e r weken. Zo'n v e r s c h i j n i n g s g r a f i e k i s i n a f b e e l d i n g kO
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Afbeelding 1*0: Vruchtbladroller. Verschil in vliegperiode van de mannelijke en vrouwelijke
vlinders.
Figure 40: Adoxophyes orana. Different

flight

periods of male and female moths.

u i t g e b e e l d . In deze afbeelding z i j n de v e r s c h i j n i n g s p e r i o d e n van de mann e t j e s en de vrouwtjes a p a r t getekend. Daarbij gaat h e t dus om een v e r s c h i l van enkele dagen t u s s e n de mannetjes en de vrouwtjes. De vrouwtjes
leven bovendien gemiddeld i e t s l a n g e r dan de mannetjes en ook d i t d r a a g t
e r t o e b i j dat op het eind van de v l u c h t n a a r verhouding wat meer vrouwt j e s in een vanglamp worden gevangen.
% VLINDERS
MOTHS

AANTAL VLINDERS
NUMBER OF MOTHS

WEKEN WEEKS

Afbeelding 1+1: Vruchtbladroller. Sommeringscurve van de verschenen vlinders (U) en curve
van het aantal aanwezige vlinders gedurende de t o t a l e vliegperiode (V).
Figure 41: Adoxophyes orana. Cumulative emergence curve for moth (U) and curve for the
number of moths present during the total flight period (V).

In afbeelding 1+1 i s het uitkomen van de v l i n d e r s weergegeven in een
sommeringscurve. Dergelijke sommeringscurven hebben e i g e n l i j k a l t i j d de
vorm van een S. De s t r e e p j e s l i j n geeft aan hoeveel v l i n d e r s er op de achtereenvolgende dagen aanwezig z i j n . H i e r b i j i s rekening gehouden met de
levensduur van de v l i n d e r s . Als de v l i n d e r s over een periode van v i e r weken v e r s c h i j n e n , z i j n er wel gedurende v i j f of zes weken v l i n d e r t j e s i n
de boomgaard aanwezig.
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Letwel,de temperatuur"bepaalt inhet voorjaarwanneer de overwinterde
rupsenweer actief zullenworden.Menheeft temperatuursommen gevonden,
waarmee "berekendkanwordenwanneer devluchten zullenplaats vinden.De
langgerekte vlucht van de fruitmot"berustvolgens in 1956 ingesteld onderzoek (196)grotendeels ophet verschil invoorjaarstemperaturenop de
plaatsen in de boomschors waar de rupsen na de overwintering verpoppen.
Inlandenwaar de fruitmot een"belangrijkplaaginsekt is, zoals inZwitserland en Engeland,past men temperatuursommen toe omte"berekenenwanneer devlucht "begint,zijnhoogtepunt heeft enbeëindigd wordt (zie ook
hoofdstuk 9-7-)• Deze gegevensbenut menbij devaststelling van bestrijdingsadviezen.

Eileg
Inhoofdstuk 8.3.werd opgemerkt dat devrouwtjes ookvóórhet donker
worden reeds enige activiteit vertonen.Dit betreft ookhet leggen van
eieren."Veeleitjeswordenvóór het donker is gelegd. Er is een verband
tussen demate van eileg ende avondtemperatuur. Opwarme avonden als de
temperatuur twee uur voor zonsondergang minstens 17,5 Ci s ?hebben wij
inhet algemeen grote eilegactiviteit waargenomen. Als detemperatuur een
uur na zonsondergang was gezakt tot onder 13 C,werden in die avond
slechtsweinig eieren gelegd.
Devlinders leggen onder 12 Cweinig ofgeen eierenmeer. Zakt detemperatuur tijdens het leggen sterk,inlaboratoriumproeven bijvoorbeeld
tot 11 C,dan stopt het vrouwtje meestal.Als de eileg door ongunstig
weer eentijdlang is onderbroken,kan een soort 'stuwing'optreden,welke tot gevolgheeft dat reedsbijvrijlage temperatuur tochveel eieren
worden gelegd. Belangrijk is ook dathet aantal onbevruchte eierenbijhogetemperatuur toeneemt. Ditbegint reedsbij 25 C."Vermoedelijkis2022 Coptimaalvoor een goede eileg. Evenals bij devliegactiviteit wordt
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Afbeelding U2:Vruchtbladroller.Sommeringscurvenwelkehetverschijnenvandevlinders,de
eieren enderupsenaangeven.

Figure 42: Adoxophyes orana. Cumulative curves, showing percentages of emerged moths,
layed eggs and hatched larvae.
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de eileg"beperkt door sterkewind en veelneerslag. Opbeschutte plekken
kan devlinder dannog doorgaanmet de eiafzetting,althans indien de temperatuur gunstigis.
De eilegperiode valt natuurlijk binnen devluchtperiode van devlinders.
De eerste dagenvan devlucht ishet aantalvrouwtjes nogmaarklein,terwijl zijnogmoeten paren.De eileg begint dan ook enkele dagen nadat het
eerste vrouwtje isverschenen.Aanhet einde van devlucht zijnalle vrouwtjesbevrucht.Vele hebben reeds eieren gelegd en zijn gemiddeldwatminderproduktief dan inhet begin en inhet midden van devlucht. Dikwijls
iswaargenomen dat een forsvrouwtje met het produceren van een groteeispiegelbegint,terwijl later -vooral aan het eind van haar leven-minder
eierenbijeen gelegdworden.Dit gaat gepaardmet eenkleinere eiproduktie
per dag. Zieafbeelding k-2en zievoor de duur vanhet eistadium ookaf-

beelding k3.
De rupsen zullen inafhankelijkheid vanvooral detemperatuur vroeger
oflater uit de eieren komen.De verschijningscurve van de rupsen heeft
ongeveer eenzelfde vorm als de eilegcurve,maar volgt intijd op eenafstandvanbijvoorbeeld tien ofveertien dagen. Ookdit is in afbeeldingi+2
uitgebeeld.

8.7. Ontwikkelingsduur van ei, rups en pop
Ei
Het isvanveel belang de verschijningstijden van de eirupsen tebetrekkenbijhet vaststellen van debestrijdingstijdstippen. Immers meestal
worden de eirupsenbestreden,omdat zijgevoelig zijn envrij goedbereikbaar met de spuitvloeistof.Vanafhetmoment dat het ei is gelegd,moet
gewachtworden totdat de rups verschijnt.Ditbetekent datkennis van de
duurvan het eistadium uiterst belangrijk isvoor het vaststellen van de
datumwaarop de rupsen zullen uitkomen.
Inafbeelding k3 ishet verband tussen de duurvan het eistadium en de
temperatuur uitgebeeld (13b). De grafiek berust opwaarnemingen bij constante temperatuur,maaruit ander onderzoek is gebleken dat de relatie
met de constante temperatuur vrij goedvergelijkbaar ismet die met het
gemiddelde vanwisselende temperaturen. Het verband is ook in een tabel
weergegeven (tabel 1,blz. 110).
In deverschillende fruitgebieden van ons land wordt detemperatuur met
eenthermograaf geregistreerd. Van dethermograafstrook kan de temperatuur
op iederuur afgelezen worden. De voortschrijding van de ontwikkeling in
het ei gedurende de dagperiode en denachtperiode van twaalfurenkan in
tabel 1worden afgelezen.Was de gemiddelde temperatuur in zo'n periode
21 C,dan is de embryonale ontwikkeling met 6,1 %voortgeschreden. Men
begint de sommering duswanneer aangenomenwordt dattijdens de eerste
uren gelegd is.Door regelmatig depercentages bij elkaar op te tellen kan
vastgesteld worden wanneer het rupsje het ei zal verlaten (129)• Dat is
dus als het totaal van 100 %ontwikkeling isbereikt. Is de standvan circa 80 %ontwikkeling bereikt,dan kanvrij nauwkeurig voorspeld worden,
wanneer derups het ei zalverlaten.Afhankelijk van het te verwachten
weer zal dat na ongeveer 2tot Ug dagen plaats vinden. Dit systeem blijkt
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Afbeelding k3: Vruchtbladroller. Verband tussen de temperatuur en de t o t a l e duur van het
e i - en het popstadium en van de t o t a l e ontwikkeling van de rups.
Figure 43: Adoxophyes orana. Relationship between the température and the durage of the egg
and pupal stages and the total larval development.

z o ' n g r o t e nauwkeurigheid en betrouwbaarheid t e b e z i t t e n , dat veldwaarnemingen over het v e r s c h i j n e n van de rupsen achterwege kunnen b l i j v e n .
In 1979 hebben wij een vereenvoudiging aangebracht door n i e t gebruik
t e maken van de temperaturen gedurende elk uur maar van het gemiddelde van
de maximum temperatuur (overdag) en de minimum temperatuur ( ' s n a c h t s ) .
De r e l a t i e met de embryonale ontwikkeling i s t o t een d r a a i s c h i j f v e r w e r k t .
Deze s c h i j f i s weliswaar i e t s minder nauwkeurig dan de t a b e l - m e t h o d e , maar
werkt b i j z o n d e r gemakkelijk en s n e l . Bovendien worden de d a g e l i j k s e fouten
(afwijkingen) t e n dele opgeheven a l s de duur van h e t e i s t a d i u m i n j u n i
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Tabel 1: Verband tussen de temperatuur en de ontwikkelingssnelheid van het e i - , rups- en
popstadium van de vruchtbladroller Adoxophyes ovana.
Table 1: Relation between temperature and rate of development in egg, larval, and pupal
stages of Adoxophyes ovana.

gemiddelde temperatuur (
in 12 uurs p e r i o d e
average temperature ( C)
•in 12 hrs period

°C)

percentage ontwikkeling

percentage

development

ei
egg

rups

0,0
0,U

0,0
0,0

1,1

1,3

0,2
0,3
0,5
0,7
0,9

2,1
2,4
2,7
3,0
3,4

1,25

1,5
1,7
1,9
2,1

3,8
4,2
4,8
5,3
5,8
6,3
6,9
7,6
8,2
8,9
10,4
11,4
11,9
12,5

larva

8,6 9,6 -

10,5

10,611,612,613,614,6-

11,5
12,5
13,5
14,5
15,5

2,1
2,5
2,9

15,616,617,618,619,6-

16,5
17,5
18,5
19,5
20,5

3,4
3,9
4,4
5,0
5,6

20,621,6 22,623,624,6-

21,5
22,5
23,5
24,5
25,5

6,1
7,0
7,4
7,7

2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

25,6 26,6 27,6 28,6 29,6 -

26,5
27,5
28,5
29,5
30,5

8,0
8,3
8,6
8,9
9,1

2,7
2,8
2,8
2,9
2,9

9,5

1,65

6,65

pop
pupa

1,8

9,6

"bijvoorbeeldmeer dan 12dagenbedraagt. De totale afwijking wordtmeestalniet groter dan één dag. De schijf die inafbeelding 44isopgenomen,
kanworden uitgeknipt en opkarton geplakt omteworden gebruikt. De uitgeknipte kleine schijfmoet daartoe draaibaar op degrote schijfworden
bevestigd.
Men gebruikt de schijf aldus:plaats demaximum temperatuur van de
voorgaande dag tegenover deminimum temperatuur van de afgelopen nacht.
Dan kan onmiddellijk inhet uitgesneden vakjeworden afgelezen met welk
percentage deembryonale ontwikkeling inhet ei gedurende het voorbije
etmaal isvoortgeschreden. Dit doet men voor de volgende etmalen totdat
100. %isbereikt,het moment waarophet betreffende eiuitkomt.
Eenprettigebijkomstigheid is dat debeschreven temperatuursom-methode ooktoepasblaar blijkt in andere fruitgebieden inEuropa en zelfs voor
de fruitmot en grote appelbladroller redelijk iste gebruiken.

110

Afbeelding hk: Tempérâtuurschijfvoorvaststellingvandetijdstippen (=bestrijdingstijdstippen)vanwaarafderupsenvandevruchtbladrolleruitdeeierenverschijnen.Deuitgekniptekleineschijfwordt draaiendbevestigdophetmiddenvandegrotereschijf.Doorde (dag)maximumtemperatuurtegenoverde
(nacht)minimumtemperatuurteplaatsen,kanonmiddellijk inhetuitgeknipte
vakjeafgelezenwordenmetwelkpercentagedeembryonaleontwikkelinginhet
eigedurende datetmaalisvoortgeschreden.Opdedagdat 100 %embryonale
ontwikkeling"bereiktwordt,zalderupsheteiverlaten.

Figure 44: Temperature disks for determination of hatching dates (= spraying dates) of
larvae of Adoxophyes orana. After the disks are out out, the smaller one is
placed concentrically on the larger one. Whenthe maximum (day) temperature is
set opposite the minimum (night) temperature, the percentage by which embryonic
development has progressed during the last 24 hours can be read directly. At
100% (= total) embryonic development, the larva will hatch.

Rupsenpop
In afbeelding h3 isook het verband tussen detemperatuur en de duur
van de rupsontwikkeling enhe.tpopstadium aangegeven. (Zie ook hoofdstuk
8.10.bij"DIAPAUZE".)De gegevens komen evenals die vande embryonale
ontwikkeling,vankweekproeven bij constante temperaturen. Ookbij de rups
en depopontwikkeling komen de gevonden relaties vrij goed overeen met die
welke gevonden zijnbij toepassing van de gemiddelde temperatuur,alsbij
wisselende temperaturen werd gekweekt. De relaties zijnwat minder nauwkeurig dan die vanhet ei,maar geventoch een goed inzicht inde ontwikkeling in de loop van het jaar. Zij zijnook gebruikt voorhetvaststellenvan de aantasting (zie hoofdstuk8.10.). Enigszins afwijkende kweekomstandigheden veroorzaken kleinere of grotere verschillen inontwikkelingsduur (122). De ontwikkeling vande verschillende stadia is natuurlijk bij
eenhele reeksvantemperaturen mogelijk. Er zignechter grenzen^gesteld
door de natuur.Bij temperaturen onder circa 9 Ckomen eierenbijvoorbeeld niet meer uit (11).
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8.8. Jaarschema populatieontwikkeling
Indevoorgaande hoofdstukken zijn enige kwantitatieve gegevens over
depopulatieontwikkeling van de vruchtbladroller optafel gelegd. Daarop
wordt hiervoortgebouwdom een indruk te krijgen van de getalsmatige vermeerdering en demortaliteiten gedurende het gehele jaar,en tenslotte
ook gedurende opvolgende jaren.Dematewaarmede een insekt zichvermeerdert,werpt enig licht op detoekomstige aantallen en op dete verwachten
mate van aantasting. Debestrijdingsdrempels voor de vruchtbladroller
hangen danook samenmet devermeerdering in opvolgende generaties.
Inafbeelding 1+5wordt de jaarcyclus van devruchtbladroller schematisch voorgesteld. Er zijnverschillende ontwikkelingsstadia inhet schema ingevuld (.137).Deze cyclus begint als de rupsuit zijn winterrust
ontwaakt,dus inapril.Danbegeeft de overwinterde rups zich naar de
uitlopende knoppen. Ingeleide schema'swordt dan eenklopmonster genomen
omvast te stellen of eenbestrijdingsmaatregel tegen devolgende generatie injuni nodig is.Om dit vast te stellenkanmen ook na debloei de
bladrozettenbemonsteren op aanwezigheid van rupsen,welke inmiddels groter zijn geworden. Inafbeelding 1+5is niet de sterftemaar steeds demate van overleving tussen de opvolgende ontwikkelingsstadia aangegeven.
Vanaf eindmei vindt verpopping plaats enbegint de eerste vlucht,waarin
ongeveer evenveelmannetjes als vrouwtjes verschijnen. In de schema's
wordt -opbasis vanwaarnemingen- ervan uitgegaan, dat circa 57»van de
overwinterde rupsen nog voor deverpopping dood gaat,terwijl evenveel
poppen sneuvelen en geen vlinder opleveren. Deze percentages werden door
ons inboomgaarden vastgesteld,maar vanzelfsprekend komen er in denatuurhele reeksen vanwaarden voor.De overleving isniet in procenten
uitgedrukt,maar als eenvermenigvuldigingsfactor,bijvoorbeeld x 0,95
enx0,9^.Omdat uiteraard alleen de vrouwtjesvlinder eieren legt,is
daarvoor eenvermenigvuldigingsfactor van x 0,50 aangegeven.
Het aantal door eenwijfje gelegde eierenwordt op 2l+0stuks geschat,
zodat voor eileg eenvermenigvuldigingsfactor van x 2U0 is opgegeven. Omdat uit 90 7»van de eieren een rupskomt,isvoor de overleving x 0,90
genoteerd. De eirupsenvertonen vaak een grote sterfte vanwege hunwegzweven aan draadjes,hun gevoeligheid voor droogte,enzovoort.Deoverleving is dan ook veelkleiner en op 25 %gesteld. Dit is dus ookweer een
gemiddeldewaarop grote variaties mogelijk zijn. Ziehiervoor ook de
hoofdstukken 10.h. en 10.5-• Als derups eenmaal eenleefplek langs een
bladnerf heeft gemaakt (ingesponnen i s ) ,brengt hij het meestal wel tot
verpopping, vandaar dat de overleving van de rups op 95 %is gesteld.
Eenklein aantal poppenkomt meestal niet uit;als gemiddelde isgesteld dat9*+ 7°eenvlinder zal opleveren van detweede vlucht.De eiproduktie komt tijdens de tweede vlucht gemiddeld weer op 21+0eieren per
wijfje. Omdat het meestal aanhet eind van deze vlucht kouderwordt,zal
een groter aantal dan injuni niet uitkomen. De overleving is daarom op
gemiddeld OO %gesteld. Van deze eirupsen zalgemiddeld 75 %geenkans
zien een leefplek tegen eenblad te spinnen. Bovendienbereiken meestal
niet alle rupsen zolaat inhet jaar het juiste overwinteringsstadium.
Hiervoor iseen sterfte van 25 %opgegeven, doch dit percentage zalvan
jaar tot jaar sterk uiteenlopen. Slechts dehelft van de overgebleven rupsen slaagt ertenslotte in eenwinterspinsel op deboom temaken en in
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Afbeelding 1+5:Jaarscheniavandepopulatieontwikkelingvandevruchtbladroller.Demate
vanoverlevingenvanvermeerdering zijntussendeopvolgendeontwikkelingsstadiaaangegevenmeteenvermenigvuldigingsfactor (x).Desexeverhouding
van 1:1isaangeduidmetx0,5endeeilegvan2^0eierenmetx2Uo.De
wintersterfteisop65 %gesteld,watneerkomtopeenoverlevingvan35 %
(x0,35)- Bemonsteringstijdstippen zijnaangegeven,evenalshetgeschatte
resultaatvangoeduitgevoerde"bespuitingeninhetvoorjaar (x0,25)e nin
juni (x0,15,resp.x0,025vooréénresp.tweebespuitingen).
Figure 45: Annual course of the population development of Adoxophyes orana. The rate of
survival or multiplication
is indicated by a multiplication
factor (x): for
the sex ratio, 1 : 1 is x 0.53 the egg production of 240 eggs per female is
indicated x 240, and the rate of winter mortality is estimated at 65 %_, and
thus survival at 35 % (x 0.35). Times for sampling of the population are given,
as well as the rate of survival after spraying in April (x 0.25) and in June
(x 0.15 for one spraying and x 0.025 for two).
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diapauze te gaan.Uiteindelijk is dewintersterfte op65 %gesteld,wat
betekent dat de overleving dus slechts 35 %is. (Vandeze wintersterfte
is inafbeelding 53> hoofdstuk 10.5 eenvoorbeeld gegeven.)Keren weterug tot deactiefwordende rups inhet voorjaar,danblijkt dat in de
jaarcyclus devermeerdering (door eileg)en de sterftes door deverschillende ontwikkelingsstadia dus getalsmatig zijn ingevuld.Alsmen alle
sterftes envermeerderingen volgens dit standaardschema gaat doorrekenen,
danblijkt dat de vermeerderingsfactor in de zomergeneratie ongeveer 25
bedraagt en in de generatiewelke overwintert ongeveer 3. In een geheel
jaarkomt dit neer op eentotale vermeerdering van ongeveer 75 x.
Het is duidelijk dat de extra generatie in de zomermet eenvermeerdering van 25x, een enorm pluspunt isvoor een snelle ontwikkeling van de
vruchtbladroller tot plaag. Elkebladrollersoort met slechts eengeneratieper jaar zaleentragere populatieopbouw vertonen dan devruchtbladroller. Deheggebladroller maakt hierop vermoedelijk een groteuitzondering,omdat de eispiegelbij deze soort zeer succesvol kan overwinteren.
Dit geldt inwatmindere mate ook voor de overwinterende eitjes van de
topspinner,welke gemakkelijker doorfluweelmijtengepredeerd (gegeten)
worden,omdat zijteerder zijn.Met het schemakan depopulatieontwikkeling ook inopvolgende jarenberekendworden.Bovendien ishet mogelijk
voor dewaarden van demortaliteiten grotere ofkleinere getallen inte
vullen,alnaar gelang van dete verwachten effectenvanbijvoorbeeld de
weersgesteldheid. Tenslotte ishetmogelijk om de invloed van eenbespuiting inte vullen.Als effect van eenbespuiting met eengoed rupsdodend
middel isbijvoorbeeld inhet voorjaarwel eenmortaliteit van 75 %vastgesteld. In juniwordt met debestrijding van de eirupsjes welke het ei
juist verlaten,een grotere dodingbereikt.Met een enkele bespuiting zal,
gezien de onvolledige bestrijking van deverschijningsperiode echter vaak
niet meer dan 05 %van de rupsenworden gedood (aangeduidmet x 0,15
overleving). Twee bespuitingen geven eenveelbetere doding vanbijvoorbeeld 97,5 %(aangeduid met x 0,025). Inhoofdstuk 11.8.wordt hier nader
op ingegaan.
Uithet rekenschemakanworden afgeleid,dat depopulatie vandevruchtbladroller sneluit dehand loopt als geenbestrijdingsmaatregelen-worden
uitgevoerd, zelfs onder normale omstandigheden. In depraktijk is dat ook
zo.Met het schema zijnverschillende 'beheersingsprogramma's' berekend,
onder andere z.g.n. 'vroege'schema's,waarbij geen insekticiden meer
wordentoegepast nahalf juli. Dewaarde van één,danwel tweebespuitingen in juni, zijn evenals die van eengoed uitgevoerde voorjaarsbespuiting
ingeschat.Het blijkt dat een voorjaarsbespuiting vanwezenlijk nut kan
zijnvoorhetbeheersen van depopulatie in een 'vroeg' schema. Zo'n
voorjaarsbehandelingheeft natuurlijk ook nog op andere insekten een uitwerking.

8.9. Late tweede vlucht
De temperatuur isbepalend voor detijdsperiode waarin de vluchten
plaats vinden. Inbepaalde jarentrad detweede vlucht bijzonder laat op,
somspas overwegend in september (129, 133).Zo'n late tweede vlucht is
in zekere zingunstig voor de fruitteler,omdat de rupsenwat later dan
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normaaltenopzichtevandeoogstdatumsverschijnen.Delaatverschijnendevlinderskomendannietmeertoteileg.Bovendien"bereikteenaantal
laatuiteierengekropenrupsjesnietmeerhetidealeoverwinteringsstadium,omdathetweergewoonwegtekoudis.Hierdoorisderupspopulatie
welkenadewinteropde"bomenwordtaangetroffen,kleinerdanmenop
grondvanhetaantalvlindersdatvôordewintertijdensdetweedevlucht
werdwaargenomen,zouvermoeden.
Inhoofdstuk8.7-wordteengrafiek"besproken(afb.U3)welkehetverbandaangeefttussendetemperatuurendeduurvanheteistadium,delarvaleontwikkelingenhetpopstadium.Daarmeekanworden"berekendofeen
eitjedatopeenbepaaldedagisgelegd,noguitkomtènofderupsnog
hetidealeoverwinteringsstadium (larvestadiumL,)kanbereikenvoordat
dewinterinvalt.
Zokanachterafdelaatstedatumwordenberekend,waaropnog'effectieve'eilegheeftplaatsgevonden.Ditisdelegdatumvaneenei,waaruit
nogeenrupsverschijntdiehetidealeoverwinteringsstadiumkanbereiken.
Voorverschillendejarenhebbenwijdezelaatsteeffectieveeilegdatumsmetdedoorthermografengeregistreerdetemperaturenberekend (129).
Tabel2:Gegevensoverlaatstedatumvooreffectieveeileg.

Table 2: Dataon tatest date for effective ovi-posit-Con.
jaar laatstedatumvoor
effectieveeileg

fenologie vande
2de vlucht

%vlindersvande2de
vluchtdatoverwinterendenakomelingengeeft

year

latest date for effective
oviposition

phenology of the
2nd flight

% 2nd flight,
bernating

1969
1970
1971
1972
1973
19TU
1975

27september
16september
10september
21augustus
îk september
22augustus
ih september

vroeg (early)
normaal(normal)
normaal (normal)
laat(late)
normaal(normal)
vroeg (early)
vroeg (early)

giving hioffspring

100
100
100
18
100
80
100

Intabel2zijndezedatumsindetweedekolomvoordejaren 196°totenmet1975genoteerd.Indezeerkoudenazomervan1972leverdeneierendiena21augustusverdengelegdalgeenoverwinterenderupsenmeerop.Hetjaar 19^9haddaarentegeneenzowarme
herfstdatuiteierenwelkeop27septemberwerdengelegd,nogrupsenkwamendiehetidealeoverwinteringsstadium bereikten.Erisduseengrotevariatie.'
Indederdekolomvantabel2isgenoteerdofdetweedevluchtvroeg,normaaldanwel
laatplaatsvond.Ditgegevenisbelangrijk,omdatdevlinderswelkenogrondvliegenna
dekritieke datum (21augustusin1972,of27septemberin1969)geenoverwinterendenakomelingenmeerhebbenopgeleverd.Vindteengroot deelvandetweedevluchtnadiekritiekedatumplaats,danwordthetaantalgoedoverwinterende rupsenaanzienlijkgereduceerd.
Ditwasin1972hetgeval,toendecombinatievanlatetweedevluchtenkoudherfstweerdepotentiële nakomelingschap reduceerdetotslechts 18 %(zielaatstekolomvan
tabel2).In197^wasdeherfst eveneens zeerkoud,maardetoenvroegeroptredendetweedevlucht zorgdetochvooreen'nuttig'effectvan80 %.Deberekeningenvandezepercentagesberustenopdeaannamedatdedagelijksevanggrootteineenvanglampookdemate
vaneilegweergeeft.Dushetaantalvlindersdatinvanglampenwordt gevangenvoorde
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Iaats'oedatumvoer 'effectieveeileg'Ismaatgevendvoordehoeveelheid rupsen diehet
juisteoverwinteringsstadium zullenbereiken.Met dezeinformatiekanpraktischworden
gewerkt,omdat daarmeereeds voordewinterkanwordenvastgesteldofinhetvoorjaarop
eenvolledige,danweleengereduceerde rupspopulatiemoetwordengerekend.
Vastgesteldkanworden datvrijwel degehelevlinderpopulatie goedoverwinterenderupsen zalopleverenbijvroege er.normaletweedevluchten.Slechts 197'-'vormde eenuitzonderingmeteenreductie van20 'r.>.iioelaterdetweedevluchtplaatsvindt,destekleiner
wordt dekansdat 'snoepvroterij'vanbetekenis doorderupsen indenazomerendeherfst
zaloptreden.Dekansdaterinverhouding totdevluchtgrootteweiniggoedoverwinterenderupsen zullenkomen,neemt eveneenstoebijeenlatetweedevlucht,vooralbijkoud
herfstweer.

8.10. Partiële derde vlucht en diapauze
Warm voorjaars- en zomerweer kan in sommige jaren eenpartiële (=gedeeltelijke) derde vlucht doen ontstaan,welke berust op nakomelingen uit
het"beginvan detweede vlucht.De snel doorgroeiende rupsen zijn naar
verhouding 'gevaarlijker' voorhet optreden van vruchtschade dande klein
blijvende rupsjes,welke zullen gaan overwinteren. Dekans op vruchtaantasting neemt dan dus toe.Het gedrag van de rups om doorte groeien of
inwinterrust (diapauze)tegaan,wordt bepaald door een samenspel van
temperatuur en daglengte(6).
In 1975begondetweedevluchtreeds eindjulienwerdenonderinvloedvanhetwarme
weermeteenveeleierengelegd {128, 133)- Ookverschenen deeerste rupsenvroeg endoorliepen zijheteersteentweedelarvestadiumbijzolangedaglengten,datzijsneldoorgroeidentotvlindersvaneenderdevlucht!Inoktobervandatjaarwerden inferomoonvallendanookopvallendveelvruchtbladrollers gevangen.
Nuduidt eenvluchttopnietperse opeennieuwevlucht,zodathet interessant iswat
naderopdeargumenten integaandieervoorpleiten,dathierwerkelijk sprakewasvan
eenderdevlucht (129).
A A N T A L VLINDERS
NUMBER OF MOTHS

A

A A. A A
JUL!

JUNI
JUNE

JULY

1 1 0 0 0 UURGRADEN
11'000 DEGREE

HOURS

AUGUSTUS

SEPTEMBER

AUGUST

SEPTEMBER

••11500 U U R G R A D E N - •
11500 DEGREE

HOURS

OKTOBER
OCTOBER

TEMP. SOM
CUMULATIVE

TEMP.

Afbeelding Ho: Vruchtbladroller. Vl^.ehtperioden welke in 1975 t e Wilhelminadorp met sexferomoonvallen waargenomen zijn. De temperatuursommen van 11.000, resp.
11.500 uurgraden, zijn optellingen van a l l e uurlijks gemeten temperaturen
(minus 10 °C) tussen het begin van de eerste en de tweede vlucht, resp. de
tweede en de derde vlucht.
Adoxophyes orana. Flight periods, estimated on the basis of the use of pheromone
ttg-^re
traps in 1970 at Wilhelminadorp. The first and second flight are separated by
11,000 hour degrees y the second and third flight periods by 11,000 hour degrees.
These values represent additions of hourly temperature readings {minus 10 C)
between the surrt 0 -' two "licht periods.
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In 1975werdenteWilhelminadorpmeteenconstantaantal feromoonvallenvlindersgevangengedurendediedrievluchtperioden.Uitafbeelding k6 "blijktdatvooralbetbegin
vandeperioden goedwerdaangegeven.Dooroptellingvanelkuurafgelezen temperaturen
(minus 10 C)-dez.g.n.uurgraden-werddetemperatuursomberekendvanhetbeginvande
eerstevluchttothetbeginvandetweede.Kvenzovanhetbeginvandetweedetot aan
dederdevluchtperiode.Dezesommen, 11.000resp. 11.500uurgraden,blijkenzogoed
overeentestemmen,dathetoptredenvaneenderdevluchtin19T5aannemelijkwordt.
De"berekeningvandeduurvanheteindstadium,vandelarvaleontwikkelingenvanhet
popstadium dragenverderebewijzenaan(zieafbeelding ^7). Eierenwelkena12augustus
werdengelegd,kondenvóórdewinter geenvlindersmeeropleveren.Delaatstedagvoor
'effectieve'eilegwasdus12augustusenuiteierenwelkeopdiedagwarengelegd,verschenenvolgensberekeningenop25oktoberdevlinders.Uitdeinhetbeginvandetweede
vluchtgelegdeeierenzoudenop30septembervlindersmoetenverschijnen.Eenderdevlucht
zoudusmoetenplaatsvindentussen30septemberen25oktober,watgoedovereenkomtmet
deindeboomgaardwaargenomen extraderdevluchtperiode.Delagetemperaturenwelke
vanafhalfoktoberoptraden,beperkten stelligdevangstvanvlindersophetlaatststerk.
Naarschattingwerd 15-20%vanallenakomelingenvandetweedevluchtnogvoorde
winterverderontwikkeldtotvlindervaneenderdevlucht.Dezevlindersleefdenechter
onderzoongunstigekoudeweersomstandigheden,datzijnietinstaatwarengoedoverwinterendenakomelingentegeven.Deze 15-20%stierfdusuitzonderproblemenvoorhetvolgendejaar.

A A N T A L VLINDERS
NUMBER

OF

MOTHS

X-A
JUNI
JUNE

SEPTEMBER
SEPTEMBER

JULI
JULY

L_J...

OKTOBER
OCTOBER

•ONTWIKKELINGSDUUR
TIME OF
DEVELOPMENT

Afbeelding hj: Vruchtbladroller.In1975teWilhelminadorpmeteenvanglampwaargenomen
tweedevlucht.Volgenstemperatuursom-berekeningen(zietabel 1,blz. 115)
hebbendetussen^en12augustus gelegdeeierenvlindersopgeleverdtussen
30septemberen25oktober.Degoedeovereenstemmingmetdewerkelijkwaargenomen derdevluchtperiode (afb. h6) maakthetwaarschijnlijk,datzich
inderdaadeenderdevluchtheeft ontwikkeld.
Figure 47: Adoxophyes ovana. Second flight,
as observed in 1975 in a light trap at Wilhelminadorp. According to calculations
of heat sums (see table i, page 115) the
eggs laid between August 4th and 12th developed into moths of a third generation between September '60th and October 25th. This interval agrees very well
with the flight period observed with the pheromone traps in October (see fig. 46).

Diapauze
De afwisseling van licht en donker gedurende het etmaal speelt een"belangrijke rol inhet leven van het insekt.Wij spreken van lange dag
('s zomers)enkorte dag ('s winters) en de afwisseling van licht endonker noemt men de fotoperiode. Deze fotoperiode heeft een regelende invloed
ophet ontstaan van diapauze (=winterrust). Volgens Bonnemaison (h3,
hk,
^5) zijnhij de vruchtbladroller speciaal de jonge rupsen,inprincipe de
eerste vier rupsstadia,gevoelig voor de fotoperiode enwel in die zin dat
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lange-dag-omstandigheden dan"bewerkendat de rups snel zal doorgroeien tot
vlinder. Korte-dag-omstandighedentoewerkenjuist dat de rups inhet derde
ontwikkelingsstadium in diapauze zalgaan.
Volgens Bonnemaisonvindt "bijhet in diapauze gaan in de rups eensamenspel plaats tussen een hormoon dat vanafhet begin van de lichtfase
wordt gevormd, en een stof die in donkere fasewordt geproduceerd enwel
maximaal tussen 8 en 10uurvanafhet "begin. (Dit is eenproces,dat overigens"bijalle insekten niet precies eender is.)Eenkorte onderbreking
in de donkere fase zouhet inzetten of doenverdwijnen van diapauze kunnen storen.Hieropberust eenludieke bestrijdingsmethodemet 'stoorlicht'
in denacht (ziehoofdstuk 12.2.).
De temperatuur "beïnvloedthet effect van de fotoperiode (6,3 3 ) ,zodat
in denatuurbeide factoren samenbepalen of een ei dat op eenbepaalde
datum is gelegd,een rups zal opleverenwelke in diapauze zal gaan (in
het derde rupsstadium) danwel snel zal doorgroeien tot vlinder (van een
derde vlucht). (Zie ook hoofdstuk 9-è. voor de fruitmot.)
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9. Fruitmot
Aan de voor onslaad"belangrijke fruitmot isweinig (eigen)onderzoek
verricht. Indithoofdstuk wordt dan ook veel aandacht aanhet werk van
andere onderzoekers besteed.

9.1. Vruchtaantasting
Over de aantasting door de rups van de fruitmot werd reeds inhoofdstuk 't.12.gesproken.Het isduidelijk dat een vroegtijdig gestopte inboring devrucht nog enigszins aanvaardbaar kan laten.Dringt derups het
vruchtvlees in enbereikthijhet klokhuis,danwordt devruchtwaardeloos. Ervinden zeldenmeer inboringen in dezelfde vruchtplaats.
Volgens Windrich (282)kan zich een soort gevecht tussen de rupsjes ontspinnen,waarbij naar elkaarwordt gebetenwanneer ze in eikaars territoriumkomen. In dezelfde vrucht kunnen somswel twee rupsen tot ontwikkelingkomen,maar danna elkaar (216). De eiwitten van depitten zijnkennelijk goedvoor de ontwikkeling; de rupsen zijn erverzot op enmen kan
de rups ervolledig mee opkweken tot pop envlinder. Demate van vruchtaantasting is inbeurtjaren groot,en duidelijk omgekeerd evenredig met
de oogstgrootte, zoals doorRuss (212)in 1965werd vastgesteld. Het grote aantastingspercentage houdt namelijk verband met derupspopulatie die
het jaar tevoren aanwezigwas.Aantasting laat in de zomer,vaak door een
tweede rupsgeneratie,is inwezen veel ernstiger dan devroege aantasting.
Deboom kan de opbrengstderving dan nietmeer compenseren.Merkwaardig is
dewaarneming van Schmidle enmedewerkers (220)enDickler (69),dat op
bomen in zwarte grondmeerwormstekige vruchten voorkomen dan opbomen in
een strookmet groenbemesters.
Omdat de vlinderbij voorkeur op enkelemeters hoogte vliegt (277) e n
dan ook veel eieren hoger in deboomkruin legt (erbestaat zelfs een zekere voorkeur voorwat hogere bomen),komen daar ook demeeste aangetaste
vruchten voor. Hierkomt nog bij, dat debestrijdingsmaatregelen hoog in
deboomkruinmeestal eenminder goed effect hebben danlaag in deboom.
In onzemoderne boomgaarden speelt de fruitmot nauwelijks een rol,maar
tochkan zich daar een zogrote populatie opbouwen,dat tien of zelfs
tientallen procenten van devruchten bij goed dragende bomenworden aangetast.
Het is eenbekend verschijnsel dat de aantasting in eenboomgaard niet
gelijkmatig verdeeld behoeft te zijn.Eenbewaarplaats van fruitkisten is
vanwege overwinterende rupsen vaak een infectiehaard voor denaaste omgeving binnen een straalvan zo'n 50meter.

9.2. Vlinder en vliegactiviteit
Tijdens de gehele vluchtperiode komen ernagenoeg evenveel mannetjes
als vrouwtjes in deboomgaard voor.De verhoudingwisselt echter enigszins
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in de tijd,omdat demannetjes gemiddeld iets vroeger verschijnen en iets
korter leven,zodat er aanhet eindvan de vluchtwat meer vrouwtjes overblijven.Deperiode waarin vliegactiviteit optreedt,staat inverbandmet
detemperatuur hij zonsondergang,maarwordt bepaald door de aangeboren
biologische tijdklok,welke door de fotoperiode wordt onderhouden.
Invanglampenwordenbij hogere avondtemperaturen veelmeer vlinders
gevangen danbij lagere (27).De grootste vangsten vinden vaak ongeveer
1-1çuur naplaatselijke zonsondergang plaats (26).Danworden volgens
Mani enmedewerkers (16H)wel 90 %van de vlinders welke die nacht zullen
worden gevangen,in eenhalfuur tijds gevangen. Dit gebeurt danbij een
lage lichtintensiteit (0-150lux).Overdag wordt vrijwel geen vlinderactiviteit waargenomen. Bijhet waarnemen van deverandering inlichthoeveelheid inde avond en de reactie erop,speelt deverplaatsing van het
pigment in de iris vanhet oog een rol(60).
Hetweerbeïnvloedt devlindersterk inzijnactiviteiten (210). Inwarmenachtenkunnendevlinderslang doorvliegen,zoalso.a.door Zeen (287)in 1955iswaargenomen.Mani
enmedewerkersmerkten opdatdevlindersvroegeractiefworden,somszelfsnogoverdag,
wanneereensterketemperatuurdaling plaatsvindt ofalsdebewolking sneltoeneemt.Hetzelfde iswaargenomenbijopkomendonweer,onweersdreiging enalshetbegonteregenen.
Snelle stijging vandeluchtvochtigheid deeddevlieg-eneilegactiviteit eveneenstoenemen (183).Aandeanderekant remmenaanhoudenderegenenflinkewind (windkracht 7)de
vluchtaf (287).Dejongevlinders zijnhetmeestactiefenworden danookhetmeestin
vanglampen gevangen (291). Inzijnvanglampenving Zechvooralouderevlinders indenanacht,zelfs inwarmenachten.Bijtemperaturen onder 13 Cworden zeldenvlindersgevangen,boven 15 Cnemendevangstentoe,terwijlboven 20 Cdegrootstevangsten
plaatsvinden.Naeenhetemiddagworden devangsten indeavondrelatiefgroter.Alsde
vlinders doorkoudweerenige dageninhunactiviteitwordengeremd,willen zijookbij
wat ongunstigeromstandigheden,bijvoorbeeldbij 11-13 Cwelactiefworden (1U5).

De vrouwtjes vliegenwaarschijnlijk ietshoger dan demannetjes. Volgens Mani enmedewerkers (16U)vliegen ook demannetjes doorgaans hoog
rond detoppen van debomen. Zij leggen slechtskleine afstanden af,hoewel eenenkelingweleens boven detoppen uitkomt (166)en danmeestalmet
dewindmee naar opvallende boomsilhouetten in deomgeving van deboomgaard vliegt.
Hetbomenbiotoop van deboomgaard houdt devlinders vrij goed gevangen
en er vliegen slechtsweinig vlinders het open veld in (280). Ietswat
ook Solomon (237)opmerkte.Vermoedelijk doet dit niet meer danbijvoorbeeld éénprocent vanhen. (Zieook hoofdstuk 10.3.,bij vinden van voedselplanten.)
De aantallen gevangen vlinders in feromoonvallenweerspiegelen vaak
niet goed devruchtaantasting in deboomgaarden waar veelvlinders vanuit
de omgeving kunnen invliegen. Deze invliegers zijn namelijk meestalmannetjes en daardoor valt de vruchtaantasting vaakmee in vergelijking met de
vangsten (2^1). Het staat overigens wel vast,dat ervlinders zijn,die
zichover vele kilometers -soms wel 8-11 km afstand- verplaatsen (165).
De plaats van de feromoonval isbelangrijk voor de te vangen aantallen. De
fruitmot schijnt vooral in vallen tekomen,welke bij eenboom, of iets
wat daarop lijkt,hangen. Invallen tegen een vrijstaande paal komen
slechts zelden vlinders terecht (168).

9.3. Eileg en eiontwikkeling
Het vrouwtje legt de eieren op vruchten enbladeren,vooral op debladeren in debuurt van vruchten (292). Zo stelde Jackson (121)vast dat
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51 %van de eierenbinnen een straal van 7,5 cm en91 %"binneneen straal
van 20cm rond vruchten werd gelegd. Tevens trofhij 57 %van de eieren
op debovenkant en 35 %op de onderkant vanbladeren aan en slechts weinig
eieren opdevruchten zelf.Reeds inhoofdstuk 9-1- werd vermeld dat er
veelmeer eierenboven in deboomworden gelegd dan onderin (20U). Volgens Summerland enmedewerkers (250)wordt wel 60 %van de eieren bovenin
deboomkruin gelegd,gedurende het gehele seizoen gerekend. Hij stelde
ook vast,dattijdens de eerste vlucht minder eieren op de vruchtenwerden gelegd dan tijdens detweede vlucht (namelijk 2,k %tegen 11,3 %),
hoewel Tadic (256)in Joegoslavië juist het tegenovergestelde vond.
Inhet algemeen lijken oudere vruchten aantrekkelijker voor eileg dan
jonge (292). Later isvastgesteld, dat dit samenhangt met de appelgeur
(232, 251).Appelgeur is namelijk aantrekkelijk voor de vrouwtjes enwel
in die zin,dat het de eileg stimuleert (58,213,252,253,269).Eenbepaalde stofuit de appelgeur,oc-farnaseen,isverantwoordelijk voor het
effect. De stof trekt bovendien de eirupsjesvan de fruitmot aan (253).
Het gehalte aanex-farnaseenneemt tijdens de groei van de vrucht toe en
komt ingrotere vruchten meer voor dan in dekleine.Bovendien bevatten
appels vanhet ene rasmeer van de stof dan appels van een ander ras.
Volgens recent onderzoek van Hagley enmedewerkers (110)speelt bij de
mate van eilegbehalve deappelgeurtoch ook het oppervlak van vrucht en
bladnog een rol,o.a. debeharing. Dit stemt overeen met waarnemingen
van Zech (292)in 1961.
De verspreide ligging van de eierenbeperkt dekans datmeerdere rupsenmoetenmededingen naar eenvrucht.Bovendien wordt dekans op massale
roverij,bijvoorbeeld door roofwanten,kleiner.
Gehring enMadsen (96)stelden in 1963vast,dathet vrouwtje na een
paring duidelijk minder aantrekkelijkwerd voor demannelijke vlinders.
Vier dagen nadathet depop heeft verlaten,vindt maximale eilegplaats,
terwijl de eileg na de zesde dag sterk afneemt. Inhaar gehele leven legt
een vrouwtje vaak enige tientallen tot honderden eieren.Dit aantal hangt
samenmet de omstandigheden waarin het vlindertje verkeert. Zéér grote
droogte is erg ongunstig (216),maar in dewarme droge zomers worden in
onsklimaat meer eieren gelegd entreedt meer aantasting op dan inkoude
en natte zomers (108). Volgens Isely (119)stopt devlinderbij zeer hoge
temperatuur met het leggen van eieren. Bovendien bevordert zeerhoge temperatuur,als deze inhet popstadium ofbij de vlinder optreedt,het ontstaanvan steriliteit.
Het ei zelfverdraagt enige tijd lagetemperaturen (186),maar na vier
wekenbij een temperatuur van even onder 0 Cisbijna 100 %dood. Hetzelfde geldt voor de jonge rupsen. Sokolowski enmedewerkers (236) steldenhet ontwikkelingsnulpunt voor de embryonale ontwikkeling inhet ei
zeernauwkeurig vast op 10,1 C.Het optimum voor de embryonale ontwikkeling lagbij 30 Cen het maximum bij 3^t C. Bij constant lagere temperatuur dan 11 C, danwel hoger dan 32 Cwordt de ontwikkeling geschaad.
Als temperatuurconstante (dat is de som van gemiddelde etmaalstemperaturen (minus 10 C ) ,gerekend vanaf eilegtot uitkomen vanhet e i ) ,stelden
zijvast: 77,7 daggraden.Daarbij kan een afwijking naar boven en naar
beneden optreden van 5,5 daggraden.Voor de eiontwikkeling bij devruchtbladroller hebbenwij ook gebruik gemaakt van een dergelijke temperatuurconstante (ziehoofdstuk 8.7-)•
Het ei ondergaat tijdens de ontwikkeling allerlei veranderingen,waarbij o.a. de vorming van een rode pigmentring optreedt. Onder hetbinocu-
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lair isvast te stellen hoe ver de embryonale ontwikkeling inhet ei is
voortgeschreden (284).

9.4.Derups
MacLellan (15*0 stelde vast dat in Nova Scotia gemiddeld "bijna60 %
van de eirupsen verloren gaat voordat zij in de vrucht zijn ingeboord.
Daarentegen nam Solomon (237)inEngelandvaarhij droogweer,wat gunstig voor overleving is,datwel 60 tot 90 %van de eirupsen overleeft.
Bijhet onderzoek vanMacLellan ging"binnenindevrucht nog eens 10%
voortijdig dood, zodat het erop neer kwam dat slechts circa 30 %van de
eieren eenvolgroeide rups opleverde.Derupskanmeer dan één vrucht
aantasten. Zois erwelwaargenomen dat een enkele rups vier vruchten aantastte (216). De rupsen zouden elkaar hinderen als zijbij elkaar op een
vrucht voorkomen envolgens Windrich (282), daarbij zelfsmet de kaakjes
werken, dus elkaarbijten.
Overhet gedrag en deoverleving van degrote rupsen deden Wearing in
Nieuw Zeeland (266,267,270,271)enMacLellan inNova Scotia (153,15*+,
157)fraai onderzoek.Wanneer de rups volgroeid is,verlaat hij devrucht.
Dit doet hij als detemperatuur boven 10 Cis inhet donker (53).Dan
zijn de overlevingskansen het grootst!Hij zoekt dan eenplek om een cocon
temaken en daarin te overwinteren danwel ermeteen te gaan verpoppen
(totvlinder van detweede vlucht). De rups kruiptweg of laat zichmet
behulp van een spindraad zakken. In de schors zijn goede overwinteringskansen,maar op de grond terecht gekomen,is dekans zeer groot dat hij
door loopkevers ofandere predatoren (roofvijanden)aan een voortijdig
einde wordt geholpen (55,99, 100).Volgens Hagley (111)overwinteren de
rupsenbij voorkeur tot circa 70cmboven de grond,op de stammen. Beperkt
men het aantal goede overwinteringsplaatsen,doorbijvoorbeeld de schors
weg tekrabben,dan neemt dewintersterfte aanzienlijk toe.Dit is een
oudebestrijdingsmethode (285).

9.5. Parasitering en overleving
Oorwormen roven eieren entreden in dat geval op als nuttig insekt.
Verderwordenweinig eierenbeparasiteerd (237)• I n Zuid-West-Engeland
treedt Ascogaster
quadridentatus
nog het meest als eiparasiet op.Erkomen ook rupsparasieten voor,maar eenmaal binnenin de vrucht is de kans
opparasitering gering. Volgens Solomon (237)wordt daarniet meer dan
5 %beparasiteerd door de sluipwesp Pvistomerus
vulnevatov
en de sluipvlieg Elodia tvagiaa.
Er zijn overigens nog andere parasieten die een,
misschien ondergeschikte,rolkunnen spelen bij de fruitmot (290). De
overwinterende rupsenworden in deboomschors belaagd doorvooral mezen
(97, 111,237,239). Wel 95 %van de rupsen kan uit de schorswordenverwijderd (2*+l). Deze predatie is dichtheidsafhankelijk (ziehoofdstuk 10.k.
en afb. 50,blz. 136).Depoppen zelfworden (inhet voorjaar)heel weinig
beparasiteerd (100); somsworden er enkele procenten vernietigd door de
sluipwesp Pimpla turioniella.
Dutky en Hough (71)ontdekten een parasitair
aaltje bij fruitmotrupsen;samen met eenbacterie werd daardoor een grote
mortaliteit veroorzaakt bij de overwinterende rupsen in de vangbanden.
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during the development from egg to
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Demate van overleving van ei tot vlinder kanklein zijn en beperkt
blijven tot slechts 5à 10 %, wanneer demezen flink hebben huis gehouden
in deboomschors (239)- Isdit niet het geval,dan is de overleving veel
groter enkan dezewel ÜO-55 %bedragen (100). Zogaven Solomon enGlen
(239)een goedbeeld van de sterfte bij deverschillende ontwikkelingstadia in 1978in Zuid-West-Engeland. In afbeelding k-8is de grafiek uit deze
publikatie in iets gewijzigde vorm overgenomen. Napredatie door mezen
blijkt degeslachtsverhouding te zijn verschoven: erblijven meermannelijke danvrouwelijke rupsen inleven!Oorzaak hiervan zou zijn dat de
wat kleinere mannelijke rups iets dieper kanwegkruipen en zodoende wat
beter beschermd komt te zitten.
Hagley (109)stelde vast dat overwinterende rupsen na een verblijf van
enkeleweken bij -20 0dood gaan.Volgens Post en De Jong (196)vervroegt
hogere temperatuur na dewinterperiode (als de diapauzetoestand voorbij
is)het optreden van devlucht. Devlinders verschijnen dan dus eerder.
Deplaats waar de cocon zich op deboombevindt,bepaalt zodoende deverschijningsdatum van devlinder. Op zonnige plaatsen komen devlinders dan
ook eerder uit. Hiermede wordt de spreiding inverschijningstijdvan de
vlinders grotendeels verklaard.

9.6. Invloed daglengte, temperatuur en lichthoeveelheid op diapauze

In de zomer,dusbijlange-dag omstandigheden,neemt de hoeveelheid
juveniel (jeugd)hormoon involgroeide rupsen (stadium Lc)tenslotte af
en ondergaat het dier een gedaanteverwisseling tot pop.Onder korte-dag
omstandigheden blijft dehoeveelheid juveniel hormoon in de volgroeide
rups echter naar verhouding groter.Dehoeveelheid juveniel hormoon
speelt dus eenbelangrijke rolbij de verdere ontwikkeling van devolgroeide rups tot een extra larvaal stadium oftot pop. Proeven hierover zijn
onder andere genomen door Sieber en Benz (229).
Detemperatuur tijdens de rupsontwikkeling en detijdsduur daarvan zijn
van invloed op debeëindiging van de diapauze. Zo speelt de duurvan de
periode,waarin de overwinterende rups in dekoude verblijft,eenrol.
Tenslotte blijkt de verpopping (inhet voorjaar,dus nabeëindiging van
de diapauze)eerder plaats te vinden naarmate er in dewinter lagere temperaturen heersen (230).
Aan dehier geschetste gebeurtenissen blijkt nog ietsvooraf te gaan
bij deheel jonge rups. De fotoperiode bepaalt namelijk reeds bij de jonge
rups (tot het derde rupsstadium Ln)ofhij zich latermeteen verder zal
ontwikkelen,danwel inprincipe eerst in diapauze zal gaan. (Zie hoofdstuk8.10.voor devruchtbladroller.)Merkwaardig is dat ook nog devruchtbaarheid van detoekomstige vlinder in een vroeg stadium wordt beïnvloed.
Dit gebeurt reeds in een zeer pril stadium, namelijk inhet ei enhet eerste rupsstadium. Een korte dagvermindert dan devruchtbaarheid van de
toekomstige vlinder(65).
Dedaglengte (fotoperiode)isvangrote betekenisvcordegeneratie-ontwikkeling (211,
22b). De fotoperiode isnamelijk ineerste instantieverantwoordelijkvoorhet indiapauze gaanvandegrote (Lr)rups.VolgensJermy (123)isdetemperatuurwelvaninvloed
ophetindiapauzegaanvandevolgroeide (L5)rupsenvandefruitmot,maarslechtsse-
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cundairinvergelijkingmet defotoperiode.De invloedvandetemperatuur isdanzodanig
volgensWildbolzenRiggenbach (281),datbij 17 Cmeerrupsentot diapauze overgaan
danbij23-28 C.Voorinductietotdiapauze zijnslechts geringe lichthoeveeihedennodig. Lange dagenmetlichtintensiteiten vanminder dan 1luxvolstaan reeds.Ditbetekent
dat daarvannogmaareen fractie (1/10- 1/20deel)doordringt tot derupswelke zichin
hetklokhuisbevindt.
Devolgende gegevensvanRadevenStancheva (203)geveneenideevanhet effectvan
'langere'dagenopdeontwikkeling vandefruitmotrupson.Minderdan 15uurlicht ineen
etmaalsperiode iseenzolangedag,dat derupsendie daarbijverschijnen geenvanalle
indiapauzegaan.Rupsendieop21juni (delangste dag)verschijnen gaanvoor33 %in
diapauze.Enditpercentage dierendatindiapauzegaatloopt optot k9 % en 93 %voor
rupsendievan 1-5 juli,respectievelijk op 17juliverschijnen.
Derupsgaataanheteindvandewinterperiode stapsgewijstot activiteit over.De
volledige diapauze-toestandverzwakt eersttotnogeengedeeltelijke remmingoverblijft.
Ineenvolgendestapbereikt derupspasdevolledigebereidheid zichverderteontwikkelen (entegaanverpoppen) (281).Geier (97)heeftuitvoerig onderzoek gedaannaardeinvloedvandetemperatuur opdeconditionering vandeverschijningstijdenvandevlinders
inhetvoorjaar.

9.7. De tweede vlucht, temperatuursommen
Het ontstaan van een tweede generatie en een tweede vlucht hangt nauw
samenmet het weer,vooral detemperatuur in juni en juli (289,293).Is
het diemaandenwarm, danworden reeds vroeg eieren gelegd en verschijnen
de rupsen vroeger dannormaal.De in dieperiode heersende daglengte"bepaalt of de rups zichmeteen verder gaat ontwikkelen tot pop,danwel na
vier vervellingen in diapauze zal gaan.Vroege eilegmet snelle embryonale
ei- enrupsontwikkeling bevorderen onder deze omstandigheden het optreden
van eentweede vlucht.Het gaat dus inwezen omhetzelfde verschijnsel
als bij devruchtbladroller (ziehoofdstuk 8.9. en 8.10.).
De fotoperiode (daglengte)heeft dus grote invloed op de"biologievan
de fruitmot (28U)enkan eenbelangrijke,maar somsminder opvallende rol
spelen in samenhangmet fenologische invloeden. Zokan het inminderemate ofinhet geheelniet aangetast worden vanbepaalde vruchtrassen of
-soorten samenhangen met fenologische verschijnselen. Daarvan is een fraai
voorbeeld in Oostenrijk vastgesteld doorFischer-Colbrie en medewerkers
(82). Men kent daarboomgaarden waartwee fruitmotgeneraties voorkomen op
appel,tegen slechts een enkele generatie op peer!Dit blijkt samen te
hangenmet het verschijnsel dat devlinder aanvankelijk voorkeur vooreileg op appelheeft enpas later oppeer tot eileg overgaat. Bovendien kunnen de eirupsen niet met goed succes in de (te)jonge peertjes boren,zodat deeerste inboringen alsprik ('sting')stoppen!Later oppeer gelegde eierenkomenwel goedterecht en leiden tot normale rupsontwikkelingen
enwormstekige vruchten. Op appels worden al vroeger eieren gelegd 'met
succesvolle afloop' en daar ontstaan reeds eerderwormstekige vruchten
waaruit volgroeide rupsen komen. Dit alles heeft tot gevolg dat de 'succesvolle' rupsjes opperen zolaat uit de eieren komen,dat zij door de
danheersende kortere dagvrijwel alle in diapauze zullen gaanwanner zij
volgroeid zijn.Op appel verschijnen vele eirupsjes echter reeds opvroegere datamet langere daglengte;verschillende van deze rupsen zullen
zich door de gunstiger daglengte meteen snelvolledig ontwikkelen tot
vlinder van detweede vlucht. (Het optreden van een derde vlucht bij de
vruchtbladroller berust op een dergelijke beïnvloeding door de fotoperiode, zoals inhoofdstuk 8.10.isvermeld.)
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Verschillende onderzoekers hebtenwarmtesom-regels vastgesteld voor de
gebiedenwaar zijwerken (zie ookhoofdstuk 8.6.).InZwitserland past
Wildbolz (278,279)eentemperatuursom-regeltoe,waarbij hij degemiddelde etmaalstemperatuurvan de opvolgende dagen optelt.Daarbijwordt steeds
degemiddelde temperatuur minus 10 Cgenomen.De optellingbegint na de
winterkou.Wanneer een som van 100 C (zgn. daggraden)isbereikt,verschijnen deeerste vlinders.Bij een somvan 300 Cbegint dehoofdvlucht,
diebij een somvan 600-700 Ceindigt.Deze temperatuursom ofwarmtesom
is inverschillende streken van toepassing;ook in Iran (30)en OostEuropa (1UU)worden dergelijke regels gebruikt,met name voor het vaststellenvanbestrijdingstijdstippen (ziehiervoorhoofdstuk 11.7.).
Solomon (238) stelde eenwarmtesom-regel vast voor Zuid-West-Engeland,
die onswel aanspreekt.Hijwilhet ontstaan van eentweede generatie
(vlucht) ineenwarmtesom-regel vastleggen. Daartoe sommeert hij steeds
de gemiddelde etmaalstemperatuur minus 10 C,enwelvooralle dagen van
demaanden juni en juli.Als de drempelwaarde van UOO daggraden in die
maandenwordt bereikt,kan op eentweede vlucht worden gerekend. Komt de
warmtesom niet aan die UOO daggraden toe,dankomt er géén tweede vlucht
tot ontwikkeling. Haarmate de somgroter is,zal een groter percentage van
de rupsen injuni/juli doorgroeien tot vlinder van detweede vlucht.
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10. Schade, gedrag en populatiedynamiek
bij diverse bladrollers

10.1. Inleiding
Ineen"boomgaardwaar veelvuldigmet insekticiden enacariciden wordt
gespoten,doetmen delevensgemeenschap op de"bomennatuurlijk flinkgeweld aan.Wat overblijft,wordt gekenmerkt door deaanwezigheid van een
gering aantal soorten. Enkele van deze overblijvende soorten,welke dus
kans zienhet spuitschemate overleven,hebben het vermogen zonu en dan
snelen zeer sterk inaantaltoe te nemen.Het zijn zogenaamde potentiële
plaaginsekten, die gevaarlijk voor het fruitkunnen worden.Als ditgebeurt past men eenbestrijdingsmaatregel toe en gaatmen over tot het
spuitenmet een insekticide. In de fruitteeltpraktijk komen dus niet zoveel soorten insekten voor,maar enkele vanhen vermeerderen zichtot
grote aantallen.
Ineenboomgaardwaar nietwordt gespoten,treft men een veel groter
aantal insektesoorten aan (22U,225).Het aantal individuen isper soort
echter niet zogroot.Dit neemt nietweg dat alle insekten bij elkaarwel
degelijk een aanzienlijke hoeveelheid blad consumeren envruchten zullen
aantasten. Opmerkelijk is dat verschillende insektesoorten die opbespotenbomen gemakkelijk tot eenplaag uitgroeien, dit op onbespoten bomen
juist niet ofvrijwel niet doen.Ookhierover wordt verder in dit hoofdstuk gesproken.
Ookwordt waargenomen dat inonbespoten boomgaarden veelmeer soorten
natuurlijke vijanden van deplantenetende (fytofage) insekte- enmijtsoorten voorkomen. Sommige van deze roofvijanden enparasieten worden zelfs
wel eens ingrote aantallen aangetroffen.
Behalve debespuitingen en denatuurlijke vijanden zijn er nog andere
oorzaken aantewijzen dieten grondslag liggen aan de samenstelling van
delevensgemeenschap (debiocoenose) in deboomgaard. Ecologische factoren
als het algemene klimaat en deheersende weersgesteldheid zijnmedebepalend. Dit geldt ook voor dewaardplant en dekwaliteit vanhet voedsel,
dus de conditie van deboom (welke op zich zelf ookweer op allerlei wijzenwordt beïnvloed).
Inhet algemeen kan men zeggen dat de ecologische omstandigheden,waaronder deverschillende hiervoor genoemde invloeden zijn samen te vatten,
bepalend zijn voor de ontwikkeling van de insektepopulaties op debomen.
Dit onderstreept de noodzaak om ook de ecologische overwegingen tebetrekkenbij het intoom houden,het 'reguleren'vande aantallen insekten. In
verband met dewenselijkheid de gewasbescherming op den duur omte buigen
naarmeer geïntegreerde methoden,ook al is dit nog niet onmiddellijk in
te voeren,gaanwij in devolgende bladzijden wat nader in op detheore-
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tische achtergronden van eenmeer ecologische aanpak. Bovendien wordt de
populatieontwikkeling vanbladrollers nader toegelicht en de schadelijkheid vanbepaalde populaties op debomen besproken.

10.2. Schadelijkheid

Een enkel insekt dat de vrucht aantast,veroorzaakt daarmee nog geen
economische schade in eenboomgaard. Dewerkelijke schadelijkheidvan een
insektesoort wordt inbelangrijke matebepaald door de aantallen individuenwaarmee de soort in deboomgaard aanwezig is. Daarbij dient opgemerkt
teworden dat alleen devretende ontwikkelingsstadia, dus de rupsen,voor
het ontstaan van schade verantwoordelijk zijn.De veroorzaakte schade kan
vanverschillende aard zijn. Zovreten verschillende bladrollerrupsen aan
bladeren vanbladrozetten en scheuten,wat op zichzelf zelden werkelijk
schadelijk is.Bij jonge bomen in deboomkwekerij of in deboomgaard kan
blad- en scheutaantasting soms echterwel als schadelijk worden aangemerkt.
Als rupsen van devruchtbladroller een vrucht tegen eenblad aanspinnen,
wordt nu en dan aan devruchtschil gevreten enkan dit inproduktieboomgaarden natuurlijk tot zeer schadelijke aantastingen leiden.
Vervolgens spelen de aard en de afmetingen van debeschadigingen een
rol. Zo is de 'juli-vreterij' opvruchten welke nog sterk moeten uitgroeien van veel ernstiger aard dan dekleine snoepvreterij in september,
welke op de reeds grotendeels uitgegroeide vruchtenontstaat door deklein
blijvende rupsen van de vruchtbladroller.
De schadelijkheidvan een rups hangt onder andere samenmet het tijdstipwaarop hij vretend aanwezig is.Het fruitras en devruchtdracht zijn
ook van invloed op de aantasting en de schade.De vruchtbladroller is op
bijvoorbeeld James Grieve en Cox's Orange Pippin meestal schadelijker dan
op sommige andere rassen als Golden Delicious.Bovendienworden bij grote
vruchtdracht somsmeer vruchten perboom ofper habeschadigd danbij
kleine,omdat demate van vruchtaantasting in dehandwordt gewerkt doordat meerdere vruchten tegen elkaar hangen. Een rups vindt vaak een leefplek in zo'n vruchttros en danworden dikwijls meerdere vruchten tegelijk
door die ene rups aangetast.
Wanneer eenbepaald aantal vruchten perboom ofperha is beschadigd,
worden natuurlijk deprijzenwelke men voor het gave enhet beschadigde
fruit zalkrijgen beslissend voor het uiteindelijk opgelopen geldelijk
verlies.
Niet alleen vruchten kunnenbeschadigd worden,maar inhet voorjaar
worden ookwel gemengde knoppen enbloemen vernield. Reeds is opgemerkt
dat ook deboom zelfbeschadigd kanworden.Dit gebeurt als rupsen het
uitgroeien benadelen door teveel bladknoppen of scheuten aan tetasten.
Iets anders doet zich voor als indirecte beschadiging ontstaat doordat de
groeikracht ofde algehele conditie van deboom wordt benadeeld.Afhankelijk van detijdwaarin de aantasting plaats vindt envan demate van de
aantasting,kan danhet volgend jaarworden waargenomen dat het aantal
goede bloemknoppen minder groot is.Ook kan dekwaliteit van debloemknoppenminder goed zijn als gevolg van deteruggelopen boomconditie. Debloemen zetten danminder goed en extra vruchtruiwordt in dehand gewerkt.
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Naast het tijdstip waarop de rups vretend aanwezig is,hangt de schadelijkheid ook afvan de soort waartoe hijbehoort.De rupsen van de fruitmot leven in devrucht enveroorzaken daardoor directe schade aan de
vruchten. Ookwordt devruchtdracht "beïnvloed: de aangetaste vruchten vallen dikwijls vervroegd af.Dat is overigens ook waargenomen bij vruchten
waarvanalleendeschilinjulidoorrupsenvandevruchtbladrollerisbeschadigd,
De schorsbladroller bevordert het ontstaan enuitgroeien vankankerplekken op detakken. In grote bomenmet veel schors ismeestal geen schadeaantoonbaar,maar vooralbijkleinere boomvormen kan daardoor taksterfte optreden. Deze taksterfte kan vermindering van deoogsthoeveelheid in
dekomende jaren tot gevolghebben.
De rups van de vruchtbladroller moet als zeer gevaarlijk worden beschouwd,.
vooral in juli. De rups van de groene knopbladroller is daarentegen vrij
ongevaarlijk want hijbeschadigt zelden eenvrucht. De rups van de rode
knopbladroller is daarentegen weer gevaarlijker voor vruchtaantasting.
Hetkomt erop neer datbladrollers dus direct ofindirect schadelijk
kunnen zijn.De soortenwaaruit debladrollerpopulatie is samengesteld en
het aantal individuen van de soorten,wijzigen zich onder invloed van de
boomgaardbehandelingen. Waarmen een intensief chemisch bestrijdingsschematoepast,wordt devruchtbladroller demeest talrijke soort,terwijl de
andere soorten schaarserworden.Het omgekeerde doet zich ook voor.Waar
men enige jaren achtereen een selectiefbestrijdingsschemaheeft toegepast,
neemt debetekenis van de vruchtbladroller af,terwijl die van de overige
bladrollersoorten toeneemt.Danworden derode- en groene knopbladroller
evenals de leverkleurige bladroller en degrote appelbladroller talrijker.
Dit isvastgesteld inboomgaardpercelen waar zogenaamde geïntegreerde
schema's worden toegepast.Demeer gevarieerde bladrollerpopulatie blijft
dusbehouden als alleen met selectieve middelenwordt gespoten.Er zijn
dan ookkrachten inhet spel,welke debiocoenose enigszins regelen en in
dehandhouden.Dit geldt voor het aantal soorten ènvoorhet aantal individuen.Men spreektwel overhet optreden van een 'natuurlijke weerstand'.
Natuurlijke vijanden en ook invloedenwelke via deboomconditie werken,
spelen daarbij eenrol.Hetblad kanbijvoorbeeld meer ofminder stug zijn
en de scheutgroei kanvroeger of later inhet seizoen stoppen. Demate van
'weerstand' varieert bij de verschillende fruitrassen. Hiermede doelen wij
op dewaarneming dat devruchtbladroller Schone vanBoskoop enJames Grieve onder gelijke omstandigheden vaak ernstiger aantast dan Golden Delicious. Gezien de verschillen in samenstelling van de bladrollerpopulatie
is de gemiddelde schadelijkheid van een rups in een onbespoten boomgaard
kleiner dan die van een rups in een intensiefmet chemische middelenbespotenboomgaard. Men kan op onbespoten bomen ofopbomen in een selectiefgeïntegreerd behandelde boomgaard dan ook eenwat groter aantal rupsen tolereren dan opbomen in een intensief chemisch behandeld bedrijf.
Overigens komen ongeveer dezelfde bladrollersoorten voor in onze boomgaarden als inboomgaarden in de andereWest Europese landen. Dit
neemt niet weg dat depreciese samenstelling,voorwat de aantalsverhouding der samenstellende soorten betreft,varieert naar gelang het regionale klimaat. Ookhoudt de schadelijkheid van een soort duidelijk verband
met het klimaat.Bovendien speelt natuurlijk deboomgaardverzorging een
rol. Zelfsbinnen debegrenzing van ons eigen land zijn er verschillen.
De vruchtbladroller is inhet noorden vanhet landbeslist minder schadelijk dan inhet zuidwesten enmidden van het land. Voor de grote appelbladroller geldtwaarschijnlijk het tegenovergeste3.de.
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10.3. Gedrag verschillende ontwikkelingsstadia
10.3.1.D evlinder
Paring
De verschijningsvorm vlinder is een zeer actief ontwikkelingsstadium
entevens het sluitstuk van de ontwikkeling. Mannetjes envrouwtjes komen
meestal ineen verhouding van circa 1:1voor.Het mannetje brengt bij de
paring de Spermien (zaaddiertjes)inde zaadblaas van het vrouwtje door
middelvan een spermatofoor. Dat is een gelatineus klompje waarin zich
de zaaddiertjes bevinden. In de zaadblaas komen de zaaddiertjes vrij en
deze kunnen de rijpe eierenbevruchten. Het vrouwtje legt dus bevruchte
eieren. Hetmannetje paart meestal meerdere malen en eenvrouwtje wordt
ookmeerdere malen gepaard. Bij devruchtbladroller is dit gewoonlijk
twee tot viermaal,hetgeen onder debinoculaire loep kanworden vastgesteld aan de aanwezigheid vanmeerdere spermatoforen in de zaadblaas.Een
ofenkele dagen na deparing begint het vrouwtje met eierleggen.
Gaanwij in de reeks van gedragingen van devlinders terug tot hetverlaten van depophuid,dankanworden vastgesteld dat de vlinders zich
naarhet licht toebewegen. Daarbij komen zijvanzelf aan de buitenkant
van deboomkruin terecht,hetzij aan de zijkant danwelbovenin.Ditvergroot de ontmoetingskansen voor de sexen.
Voorts ishet bijzonderbelangrijk dat devrouwtjes een stof produceren
welke demannelijke vlinders aanlokt (180). Dit zogenaamde sexferomoon
wordt inhet achterlijfsuiteinde geproduceerd in een speciale klier.De
stofwordt inuiterst kleine hoeveelheden aan de lucht afgegeven als het
vrouwtje deachterlijfspunt daartoe omhoog steekt.De feromoonklierkomt
danvrij enlaat de stofverdampen.Men noemt dit gedrag 'roepen' (calling). Eenmannetje dat zichwindafwaarts bevindt,neemt op een gegeven
moment het feromoonmet zijn antennenwaar enwordt daardoor geactiveerd.
Hij gaat tegen dewindrichting invliegen waardoor dekans groot is dat
hijhet vrouwtje zal ontmoeten. Hierbij iswaargenomen dat de geactiveerde
mannetjes rechtstreeks naar het vrouwtje toevliegen,soms zelfs zeer snel.
De afstandwaarop de 'aanlokking'betrekking heeft,bedraagt enige tientallen somshonderden meters.Er zijn zelfs vlinders bekendwaarbij het
feromoonkilometers kan overbruggen. Opkorte afstand spelen andere oriëntaties een rol om de vlinders bij elkaartebrengen,o.a. de ogen (zie
ook hoofdstuk 8.3-,8.6. en 9-3.). Het is gebleken dat iedere soort zijn
eigen, specifieke sexferomoon heeft.Bij de Tortriciden ishet inhetalgemeen een samenspel van enkele chemische verbindingen.
Interessant is dat twee soorten soms dezelfde chemische stoffen als
feromoon hebben,maar dan in een andere verhouding. Ditvoorkomt in de
natuur dan eventuele moeilijkheden. Zo'n geval doet zichvoorbij de
vruchtbladroller die twee stoffen in deverhouding 1:9 heeft (175),terwijl dekoolbladroller dezelfde verbindingen in juist omgekeerde verhouding,dus 9:1 inhet sexferomoon bezit.Debestanddelen zijn cis-9-tetradecenyl acetaat en cis-11-tetradecenyl acetaat. De grote appelbladroller
Arohips podana heeft verwante componenten als sexferomoon,namelijktrans11-tetradecenyl acetaat en cis-11-tetradecenyl acetaat inde verhouding
1:1.De mannelijke vlinders reageren alleen goed op de juiste verhouding
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van de"bestanddelen,waardoor de sexferomonen inhoge mate voor elke
soort specifiek zijn.
De sexferomonen van debladrollers "bestaandusmeestal uitmeer dan
één component,vaak uit twee (258). Voor demet devruchtbladrolleruiterst nauw verwante kleine theebladroller Adoxophyes
fasoiata
welke in
Japan voorkomt,is inmiddels ook een (minder"belangrijke)derde component
ontdekt (185,257). Het isoleren,synthetiseren enop zijnwerking toetsen van de feromonen,is eenminutieus werkje enwordt veelal gedaanmet
de zogenaamde electro-antennografischemethode (190,206).Daarbijwordt
de electrische impuls,welke de antenne van eenmannelijke vlinderproduceert alshij door eenwerkzame feromoonstofwordt geprikkeld,alsmaatstafgebruikt voor dewerkzaamheid van de stof.
Belangrijk is dat deenergiewelke nodig isom elkaar te vinden,vrij
efficiënt wordt benut doordat devlinders vaak alleen inbepaalde periodenvanhet etmaal actief zijn (255).
Daarbij isvastgesteld dat deperioden waarinwordt gevlogen niet voor de
verschillende soorten samenvallen. Het 'roepen'van devrouwtjes vindt op
bepaalde urenplaats,welke voor de verschillende soorten niet samenvallen.
Bij gebruik van dezelfde componenten kanhet vrouwtje van die bepaalde
soort door een verschil in 'roep'-tijd het aanvliegen vanmannetjes van
andere soorten voorkomen. Bovendien is de feromoonproduktie na een paring
een aantal dagenbeperkt en zijn de vrouwtjes na eenparing inhet algemeen
dan ook enige dagenminder aantrekkelijk voor demannetjes.
Vlinders kunnen soms ook door dewindmeegevoerdworden,zelfs alzouden zijmet deogen een oriëntatie op debetreffende boom'hebben.Doorallerlei invloeden zullen de vlinders zich steedsweer in deboomgaard verspreiden,hoewel de verdeling daarbijwel eens niet volkomen egaalwordt.

Eileg
Zoals reeds isopgemerkt,leggen sommige soorten deeieren apart op
een vrucht,blad oftak,terwijl andere soorten de eieren in groepen bijeenleggen in zogenaamde eispiegels.Hetlaatste komt speciaal voorbij
soortenmet eenlevenswijzewaarbij de rupsen ruimschoots de gelegenheid
hebben zich verderte verspreiden naarbinnenhunbereik liggendevoedings- enleefplekken. De vlinders van deze soorten kunnen de eieren dan
ook gerust in groepenbijeen deponeren onderbehoud van goede overlevingskansen voorvele rupsen die de eieren verlaten.De fruitmot legt de eieren
apart en veelalverdeeld over een aantal vruchten ofbladeren welke zich
in debuurt van een vrucht bevinden (252,276,277)- Deze soort is erbij
gebaat dat elk ei apart wordt gelegd op ofnabij eenvrucht,waarin de
rups zich straks zalmoeten ontwikkelen. Op ofin devrucht vindt meestal
een concurrentiestrijdplaats tussen rupsen,omdat zichniet twee exemplarentegelijk in een vrucht tot het popstadium kunnen ontwikkelen (zie
ookhoofdstuk9.1*.).Dit samengaan van gedrag en doelmatigheid is eenalgemeen in denatuur voorkomend verschijnsel.

Vinden van de voedselplanten
Zoals bekend is,vindt men de rupsen vanbepaalde soorten bladrollers
wel op appel enpeermaarbijvoorbeeld niet opbrandnetel. Er is eenmechanisme dat ervoor zorgt dat (alle,demeeste ofvele)rupsen ophun
passende voedselplanten terecht komen.Daarbij speelt de geur van de
voedselgewassen eenrol.
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Voor de fruitmot is aangetoond dat de geur een rol speelt "bijhettepalen van deplaats waar de eieren gelegd zullenworden (252,276).Het
aanbrengen van een dunlaagje paraffine op een appelhoudt de geur tegen
en als gevolg daarvanwordt het afzetten van eieren op enbij deze vrucht
verstoord. Erworden in dat geval"bijnageen eierenmeer afgezet invergelijkingmet onbedekte vruchten. De aanwezigheid,het zienvan devrucht,
maar dan zonder geur,is dus niet belangrijk genoeg. Zetmen een glazen
"buisop eenvrucht,waarvan de rest van de schilmet paraffine is"bedekt,
danworden vele eieren afgezethij het open uiteinde van debuis! Hier is
dus de geur duidelijk verantwoordelijk voor deplaatswaar de eierenwordenafgezet.
Voor de schorsbladroller speelt deaanwezigheid vanbeschadigingen in
de schorsmet 'sapgeur' een rolbijhet afzetten van de eieren.Deaanwezigheid vankankerwoekeringen is aantrekkelijk voor activiteiten van de
vlinders. De rups ontwikkelt zichbij deze soort immers onder de schors
in cambiumweefsel.
Hetmechanisme met sexferomonenbrengt met zichmee dat de mannetjes
zich actieververplaatsen dan devrouwtjes.Demannetjesworden danook
inhet algemeen veelmeer in allerlei vangapparaten gevangen. Inhoofdstuk8.3.ismeer vermeld over vliegen,verspreiding en vangst.Wel dient
hier nog naar voren gebracht teworden, dat devrouwelijke vlinders zich
betrekkelijk zelden overgrote afstanden verplaatsen. Bij de fruitmot is
het misschien maximaal éénprocent van devlinderpopulatie dat er voor
zorgt dat de soort zichverspreidt naar anderebiotopen (zie ook hoofds t u k 0 ^ . ) .Als eenmannetje zich over grote afstand zouverplaatsen,
draagt hij toch nietbij aan verspreiding van de soort,althans nietwanneer er geen vrouwtjes meegaan. Hoewel het misschien merkwaardig klinkt,
zijn devlinders bijbladrollers niet altijd hetbelangrijkst voor de
verspreiding van de soort over grote afstand;wel over kleine afstanden.
Daarbijmoetmen denken aan verspreiding over slechts enkele tientallen
meters, somsmisschien enkele honderden meters,bijvoorbeeld naarnaburigeboomgaarden (zie ookhiernabij'rupsen').

10.3.2.Rupsen
Het gedrag van de rupsen maakt hen ook geschikt voorverplaatsing over
kleine en grote afstanden (ziehoofdstuk 8.U.). De jonge rupsen vande
bladetende soorten,dus ook van devrucht"bladroller,hebben de neiging
zichnaar het licht toe tebegeven. Bovendien zijn zij geneigd om naar
boven tekruipen. Daardoor komen zij veelal terecht bij meer aan de omtrek gelegen delen van deboomkruin,dusbij uiteinden vantakken en
scheuten. Daar vinden zijneestal ook goede eet- enleefplekken (jonge
bladeren, scheuttoppen). Veel rupsen zijntijdens hun ontwikkeling inzoverre mobiel,dat zij zich gedurende hun leven één ofmeermalen naar een
andere leefplek verplaatsen, inhet algemeen op dezelfde boom. Al naar
gelang de soort zal de volgroeide rups ter plekke verpoppen of zichdaarvoornaar elders begeven.
Als hij het eiheeft verlaten,maakt de jonge rups van een bladetende
soort na enig rondlopen een spinseltunneltje,bijna steeds langs dehoofdnerf ofeen zijnerf,aan deonderkant van eenblad. Dikwijls zoekt hij
daarvoor een hoek uit,waar een zijnerf uit dehoofdnerf ontspringt. Daar

132

vindt de rupsbescherming tegen afregenen entot op zekere hoogte tegen
vijanden. Hij"bijtoppervlakkig watweefsel af en verorbert dit.Maarmate
de rups groeit,breidt hijhet spinseltunneltjeuit.
Soms,vooral nadat hij één oftweekeer is verveld,verlaat hij het
oude spinsel om op een andere plaats een nieuw temaken.Bevindt de rups
zichop een scheut,danverplaatst hij zich dikwijls omhoog ombijvoorbeeld de scheuttop aaneente spinnen en daarbinnen eenverblijfplaats te
vinden. Dit doet de vruchtbladroller zeer vaak.Als de rups zich op een
takmeerbinnenin deboomkruinbevindt,komt hij bijhet verplaatsen wel
op eenbloem- ofvruchttros in debuurt terecht. Hijbeperkt zichtot het
samenspinnen vanhet blad ofhij spint een nieuwbladtegen een ander
blad oftegen een vrucht.Deze rupsen spinnen dikwijls eenbladtegen een
vrucht enbijten dan oppervlakkige delen van devruchtschil af,waardoor
debekende beschadigingen ontstaan. In deherfst verandert het gedrag van
de rups die zal gaan overwinteren. Hijverlaat het spinseltje dat hem tot
leefplek diende om een geschikte schuilplaats voor dewinter te zoeken.
De rups heeft dan eenminder uitgesproken neiging om zichnaar het licht
toetebewegen enhijtrekt zich veelal van debladeren terug op een twijg
oftak. Hij neemt dan geen voedselmeer tot zich en spint zich onder een
webje in,hetzij in een schorsspleetje,onder een oude knopschub ofelders ('winterspinsel').
De rupsen van de rodeknopbladroller hebbenwat ditbetreft eenenigszins ander gedrag.De vroeg inhet voorjaar actief geworden rupsjes vretenwel een gangetje in een nog niet geopende gemengde knop enverschuilen zich daarbinnenin. De viahet muizenoorstadium zich verder ontplooiendeknop kanbewoond blijven,tenzij de rups zich naar een andere knopbegeeft. Ha enige tijdmaakt derups een stevig spinselkokertje,datbovendienvaak opgebouwd is uit dorrebladdelen en dat uitwerpselen bevat tussen de spinseldraden. Ditkokertje bevindt zich ergens in eenbloemtrosje,
tussenblaadjes ofbladsteeltjes. Het spinsel wordt naarbehoefte uitgebreid totdat derups aan verpopping toe is.Een aantal rupsen schijnt de
ontwikkeling eenpoosje te onderbreken,waardoor een sterke spreiding in
de voleinding van de ontwikkeling optreedt. De vlindertjes verschijnen
dan ook gedurende een lange periode.
De rups van soortenwelke invruchten leven,dus die van de fruitmot
envroege fruitmot,kruipt eveneens enige tijd rond,in dit geval over de
vrucht ofophetblad waarop het ei isgelegd (zie ook dehoofdstukken 9-1.
en 9-^.). Dit doethij tot een geschikte plaats is gevonden om devolgende fase van zijnleven op doorte gaanbrengen. De afgelegde afstand
wisselt (2U9),en inhoeverre het rondkruipen over een vrucht te maken
heeft met een instinct omniet inteboren in een vrucht waar reeds een
andere rups isbegonnen,is niet bekend. Volgens Ferro enHarwood (Ö1)
bestaat erwel degelijk een intra-specifieke concurrentie bij de rupsen
van de fruitmot. Een effect vanhet rondkruipen is in ieder geval,dat
dubbel inboren in een vruchtbijna steedswordt vermeden (282J. Tenslotte
bijt de rups van de fruitmot op een gegevenmoment door de opperhuid van
een vrucht,om daar een leefplekje temaken in de vorm van een klein
'mijntje'. Ha enkele dagen vreet de rups tenslotte een gangetje inhet
vruchtvlees enbaant zich eenweg inde richting vanhet klokhuis,waar
hij zichte goed zal doen aan depitten.De volgroeide rups zal de vrucht
tenslotte weer verlaten entrachten een goede schuilplaats te vinden om
dewinter in doortebrengen enhet volgende voorjaar te verpoppen. De
vroege-fruitmotrupsen vertonen een vergelijkbaar gedrag,maar dringen het
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klokhuis niet "binnen.De volgroeide rups van de fruitmot staakt op eengegeven moment devoedselopname en verandert zijn gedrag drastisch. Hijwil
op eenniet te vochtige plaatswegkruipen enheeft deneiging zichvanhet
licht aftekeren.
10.3.3.Poppen
Hoewel depoppennietmet pootjes ofvleugels zijn uitgerust,wil dat
niet zeggen dat zij zichniet kunnen"bewegenofverplaatsen. Het is welhaast onbegrijpelijk hoe eenpop van de fruitmot zichtussen schorsschubjes door en eventueel er doorheen,naar"buitenweet tewringen uit de
schors. De poppen van de fruitmot,welke in ribpapieren vangbanden aanwezig zijn,zien zondermeerkanshet stevige papier als hetware week te
maken en erdoorheen te dringen,tot zij zichhalf"buitende"band"bevinden. Daar"blijven zijvast zitten,waarna de vlinder depophuid doorbreekt
en naarbuiten schuift.De op depophuid aanwezige doorntjes en haakjes
(zie dehoofdstukken 6.1. en 6.2.) zijnbij dit gedrag onontbeerlijk en
functioneel noodzakelijk. Het is dus de in depophuid aanwezige,praktisch
volledig ontwikkelde vlinder,die door zijnbewegingen zich in die pophuid naar de oppervlakte van de schors (ofdevangband)weet tewerken!

10.4. Populatiedynamiek en populatieniveau in de boomgaard
In dithoofdstuk wordt aan dehand van een groot aantal voorbeelden,
welke betrekking hebben opbladrollers,een enander uiteen gezet over
verschijnselen entheoriënwelke samenhangen met populatiebewegingen,
schadedrempels ennatuurlijke weerstand.

Populatieniveauenfluctuaties
Wanneer ineen insektenvrijeboomgaard enkele vruchtbladrollers vrij
worden gelaten,zullen deze zich in de volgende generaties vermeerderen.
Na enige tijd is een flinkebevolking opgebouwd enwat zienwe dangebeuren? Erblijkt een einde tekomen aan depopulatiegroei. Het aantal blijft
echter niet constant,maar gaat schommelen (fluctueren) rond een gemiddeldepopulatiedichtheid. Er is dus zoiets als een 'verzadiging' bereikt
in deboomgaard (zieafbeelding k9) en debladrollerpopulatie wordt 'gereguleerd'.

Natuurlijkeweerstand
De fluctuaties worden veroorzaakt door denatuurlijke weerstandsfactoren vanhet biotoop (deboomgaard). Daarbij zijn de vermeerdering vanhet
insekt doorvoortplanting en de vermindering inaantal door sterfteessentieel. Bovendien kanmigratie naar elders plaats vinden. Het isbelangrijk te overdenken welke processen ten grondslag liggen aanhet binnen de
perkenhouden vanhet aantal insekten. Zokanmen zichafvragen waardoor
het aantal op eenbepaald niveauwordt 'gereguleerd' enwat het daarbijop-
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Afbeelding k9: Opbouw van de populatie van (bijvoorbeeld de vruchtbladroller) in een
boomgaard b i j afwezigheid van natuurlijke vijanden en zonder dat bespuitingen t e r b e s t r i j d i n g van de bladrollers uitgevoerd worden. Reeds na een paar
j a a r wordt de economische schadedrempel S overschreden. Even l a t e r b l i j f t
het aantal rupsen (dat bijvoorbeeld eind j u l i aanwezig i s ) schommelen om
een gemiddelde populatiedichtheid W.
Figure 49: Population evolution of moths (e.g. Adoxophyes orana) in an orchard without natural enemies and without insect control measures. After a few years the economic threshold for fruit damage S will be passed and somewhat later the number
of insects will fluctuate around an average population level N.

tredende a a n t a l schommelingen "bepaalt. Kennis van het a a n t a l bewegingen,
de zogenaamde populatie-dynamiek, i s u i t e r s t b e l a n g r i j k voor het v e r k r i j gen van i n z i c h t i n de mogelijkheden om de i n s e k t e p o p u l a t i e s t e kunnen b e h e e r s e n . Daarom worden in d i t hoofdstuk enkele processen t o e g e l i c h t , welke een r o l spelen i n het complex van f a c t o r e n die de i n s e k t e p o p u l a t i e s t e heersen.
Afremmen van de vermeerdering
Hier volgen enkele voorbeelden van processen welke de a a n t a l s v e r m e e r dering kunnen afremmen, zoals het optreden van een v o e d s e l t e k o r t waardoor e r een c o n c u r r e n t i e s t r i j d t u s s e n de rupsen o n t s t a a t , een t e k o r t aan
o v e r w i n t e r i n g s p l a a t s e n , het optreden van ongunstig weer en t e n s l o t t e het
optreden van een z i e k t e - e p i d e m i e .
Het uitgangspunt i s dat de n a t u u r l i j k e r e g u l a t i e een b e l a n g r i j k e r o l
s p e e l t . Vroeger werkten b e u r t j a r e n h i j appel en peer beperkend op de po-
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pulatie van de fruitmot.Slechts weinig rupsen"bereiktenin"beurtjaren
eenvrucht,welke zij nodighebben voor de ontwikkeling. Als gevolg daarvankwam een groot aantal rupsen niet aan zijntrekken enlegde het loodje. Een tekort aan voedselbeperkte dus de ontwikkeling (212).
Het gladkrabben van de stammen (2Ö5)werkt eveneens "beperkendop de
fruitmotpopulatie. Indit geval doordat het aantal goede overwinteringsplaatsen wordtbeperkt.
Als gevolg van een tekort aan goede overwinteringsplaatsen wordt de
sterfte gedurende dewinter aanmerkelijk vergroot doorhet optreden van
bacterie- en schimmelziekten.
In een zeervochtige herfst enwinter (vooral eenkwakkelwinter)wordt
aan de rupspopulatie vanbladrollers,welke in schorsspleten en op takken
overwintert,soms aanzienlijke schade toegehracht. Hierwerkt het ongunstigeweer dusbeperkend op depopulatievermeerdering. Als gevolg treden
ziektes op.Daarentegen isvastgesteld dat het"bespuitenvan de stammen
met eenkoper-bevattend fungicide de schimmelontwikkeling zodanig kan
remmen,dat de overleving van de rupsen er sterk doorwordt "bevorderd!
In sommige zomerswordt hij derupsen van devruchtbladroller eenvirusziekte waargenomen (194). Vooral bijgrote populatiedichtheden treedt
deze ziekte epidemisch op en is zeaanleiding totmassale rupssterfte.
Dekans op het uitbreken van een epidemiewordt danook groter"bijtoenemende populatiedichtheid van de rupsen.
Concurrentie
Vastgesteld is dat een tekort aanvoedsel of overwinteringsplaatsen
kan leiden tot een concurrentiestrijdtussen de rupsen welke een vrucht
of schuilplaats nodighebben voor hun ontwikkeling. Een geval dat hierbij
aansluit ishet volgende. Soms legt de fruitmot meerdere eitjes op een
vrucht. De uit die eitjes komende rupsenbeconcurreren elkaar,waarbij er
slechts éénwinnaar iswelke zichverder kan ontwikkelen. Deminder succesvolle rupsjesmoeten eenandere vrucht zientebereiken. Lukt ditniet,
100 -i % OPGEVRETEN RUPSEN
oPREDATEDCATERPILLARS

AANTAL OVERWINTERENDE RUPSEN I BASTEENHEID
~1

NUMBER OF OVERWINTERING CATERPILLARS /UNIT OFBARK

Afbeelding 50:Eendichtheidsafhankelijk proces:predatie (=vreterij)vanfruitmotrupsen
indeboomschors door mezen.Hetpercentage vernietigde rupsen neemttoe
naarmatehetaantal overwinterende rupsenindeschors groter is.
Figure 50: Prédation by tits on codling-moth larvae in bark: a density-dependant
proces.
The percentage of larvae destroyed increases with increasing population
density
of the larvae overwintering in the bark.
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dan gaan zijmeestal voortijdig dood.Dit is een vorm van concurrentie

"binnendesoort (zogenaamde intraspecifieke

concurrentie).

Een ander voorbeeld van intraspecifieke concurrentie komt voorbij de
rupsen vanbladrollers,onder andere tij de vruchtbladroller. De rupsen
welke het eihebben verlaten,lopenmeestal enige tijd rond voordat zij
een leefplek langs denerf aan deonderkant van eenblad gaan inrichten.
De rupsmaakt dan een bladspinsel.Als de eirupsen elkaar ontmoeten gebeurt hetwel,datbeide oféénvan hen zich snelkronkelend schijnt terugtetrekken envanhet blad valt.Daarbij kanhij op de grond terecht
komen en voortijdig dood gaan. In dergelijke gevallen heeft men te maken
met dichtheidsafhankelijke processen. In afbeelding 50is een ander geval
grafisch uitgebeeld, namelijk depredatie van overwinterende fruitmotrupsen doormezen (zie ook verder in dithoofdstuk,"bijovergang op andere
processen).
Natuurlijk komt ook concurrentie voortussen individuen vanverschillende soorten. Zo ishet bijvoorbeeld niet uitgesloten,dat een eirupsje
van devroege fruitmot dezelfde vrucht voor zijn ontwikkeling opzoekt als
een zaagwesplarve. Dan spreekt men van concurrentie buiten de soort (in-

terspecifieke

concurrentie ) .

Zuinigeenverspillende concurrentie
Bij dehiervoorbesproken voorbeelden van concurrentie wordt debeschikbare,maar beperkt aanwezige hoeveelheid voedsel of schuilgelegenheid uitstekend benut. Erwordt weinig verspild; alle klokhuizen leiden
tot devolledige ontwikkeling van een fruitmotrups enalle goede overwinteringsplaatsen tot een geslaagde overwintering. Sommige rupsen krijgen
alles,maar deminder gelukkigen krijgen niets en gaan voortijdig dood.
Hier spreekt men van zuinige concurrentie. Ditmededingen naar voedsel
komt vooral voorwaarhet voedsel en deleefplekken meer plaatselijk,in
porties voor slechts éénrups aanwezig zijn. Erbestaat echter ook een
andere vormvan concurrentie,waarbij dewedijver zodanig is,dat alle
individuen etentotdat het beschikbare voedsel op is en eventueel de meeste of alle dood gaan.Dit is eenvorm van voedsel delen tot het opis.
Deze verspillende manier van concurrentie komt vooral voorbij de bladetende bladrollersoorten,waarvoor het voedsel meestal rijkelijk overal
aanwezig is.

Overgang op andere processen
Hiervoorwordt over concurrentie van onder andere eirupsen van de
bladrollers gesproken. Spontaan danwel tengevolge van contact met een
ander individumaakt zo'n rupsje soms een spindraad. Daarmee laat het zich
danmet dewind vanhet blad zweven.Komt de rups ergens op de grondterecht dan gaat hijmeestal dood.Wanneer de rups overkortere of langere
afstandmet dewindwordt meegevoerd en danbijvoorbeeld op een andere
boom terecht komt,maakt hij daar een leefplek. In feite isdit eenbelangrijke vorm van verspreiding van dekleine rupsen van devruchtbladroller (ziehoofdstk8.k.).Rupsjes hinderen elkaar dus in toenemende mate naar gelang zichmeer individuen bijeen bevinden. Dit kan aanleiding
geven tot (toenemende) sterfte,maar ook tot versterkte migratie. Inhet
laatste gevalwordt een nieuw proces,versterkte migratie,inwerking gesteldwanneer een grote sterfte door concurrentie zougaanplaats vinden.
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De overlevingskansen worden danweer gunstiger. Dit overgaan op een ander
functioneel (ter zakewerkend)proces,duidt men aan als een
functionele

reactie.
Ook verdient hier nog een ander interessant geval van dichtheidsafhankelijkheid deaandacht. Ophoping van rupsenkan tot verhoogd "bezoekvan
vogels leiden,welke de rupsen tot prooi nemen (101,152,2U0, 259)- Dit
vermindert natuurlijk depopulatie. Koolmezen enpimpelmezen,welke in
herfst enwinter rondtrekken,pikken vaak overwinterende rupsen van de
fruitmot uit de"boomschors.Daarbij gaan demezen intensiever zoeken,
naarmate zichmeer rupsen bijeen bevinden in de schors (zieafbeelding 50)
Zijbleven ook hardnekkiger zoeken.Als gevolgwerd circa 25 %van de
rupspopulatie vernietigd op stammen waar 1tot 10rupsen op een oppervlak
van circa i+0dm aanwezigwaren.Daarentegen werd 80 respectievelijk 90 %
van de rupspopulatie weggepikt waar de rupspopulatie Uo respectievelijk
100per hQdm 2 was.De rupsenvraat doorvogelswas dus dichtheidsafhankelijk. Zijintensiveerden hun zoekgedrag, zonder dat eenander proces
werd ingeschakeld. Dergelijke dichtheidsafhankelijke reacties waarbijalleen de intensiteit vanhet werkende proces wordt verhevigd, duidt men
aan als een getalsmatige
reactie,
omdat alleen demate vanhet proces
verandert.
Men kan inhet algemeen stellen,dat dergelijke dichtheidsafhankelijke
processen regulerend op depopulatie zullenwerken. Zij zorgen er immers
voor dat de sterfte (mortaliteit)bij de rupsen zowel absoluut alsprocentsgewijs toeneemt wanneer depopulatie groterwordt.Men moet natuurlijkwelbedenken dat het effect van een enkelproces vaak niet voldoende zal zijn voor een volledige regulatie.

Parasietengeveneentraageffect
Als sluipwespen gaanmeespelen in een rupspopulatie, zalna enige tijd
een aantal rupsenbeparasiteerd zijn.Deze rupsen leveren geen vlinder
meer op,maar na verloop van tijdwel eennieuwe sluipwesp.Daardoor kan
het aantal sluipwespen in devolgende generatie groter zijn.Dit isvaak
een dichtheidsafhankelijk proces waarbij het aantal sluipwespen zal toenemen zonder dat er een nieuw functioneel proces aan tepas komt.Dus een
getalsmatige reactie.Het proces dat tot vergroting vanhet aantal parasieten leidt,komtmet een vertraagd effect tot uiting. De vermeerdering
vindt immersmeestal plaats nadat deprooi in aantal istoegenomen. In
principe vergroten dergelijke processen de fluctuaties in de populatiebeweging van zijn prooi. Zij zijn daarom inwezen niet bevorderlijk voor
een fijne regulatie,maar in feite kunnen sommige parasieten tochwel een
goede bijdrage aan de regulatie leveren,of zelfs regulerend optreden
(zie eenvolgende paragraaf 'het weer'). Voorwaarde daarbij is dat deparasiet zelf geenbelangrijke vijanden heeft,want de aanwezigheid vanhyperparasieten (ziehoofdstuk13.1.)is funest.Bovendien moet het eenintensief zoekende parasietsoort zijn,welke goed aan de jaarcyclus van de
gastheer aangepast en enigszins op de gastheer gespecialiseerd is.

Nietregulerendeprocessen
Behalve debesproken dichtheidsafhankelijkeprocessen komen erproceseen in denatuur voor,waarvan het effect juist afneemt met depopulatie-

dichtheid. Dergelijke,omgekeerd dichtheidsafhankelijke processen zijn
zeerschadelijk voor regulatie.
Tenslotte doen zichprocessen voor,welke geheel onafhankelijk van de
populatiedichtheid verlopen. Zijhebben inwezen nietsmet regulatie te
maken,maarbepalenwelmede de gemiddelde populatiedichtheid (dus de
hoogte van lijn H in afbeelding h9).
Hetweer
Bij demeeste processen welkebelangrijk zijnbij deregulatie vaninsektepopulaties,speelt hetweer een rol.De activiteit van de insekten
wordt erdoorbeïnvloed,watbijvoorbeeld zijn invloed heeft op devoortplanting. De sterfte kanbij ongunstigweer toenemen, zowel inhet groeiseizoen als tijdens de overwintering. Het optreden van schimmelziekten
wordt bij overwinterende fruitmotrupsen in dehand gewerkt door vochtige
weersgesteldheid inherfst,winter en voorjaar. De activiteit vanparasietenwordt doorwarmweerbevorderd,hetgeen derupssterfte kanvergroten,enzovoort. Inhet algemeen gesprokenbeïnvloedt hetweer deschommelingen in depopulatie inbelangrijke mate.Hetweer door de jarenheen,
dushet klimaat,isbelangrijk voorhet populatieniveau (lijn H inafbeelding h9). Hetweer is eigenlijk een factor die allemogelijke processen
beïnvloedt.Als zich omstandigheden voordoenwaarbijweersfactoren sterk
beperkend of juist bevorderend zijn voorbepaalde activiteiten van een
insekt,kan daarmede soms zelfs praktischworden gewerkt. Zie hiervoor
onder andere dehoofdstukken 8.7-,8.9- en 8.10..
Inhet algemeenkan gesteldworden,dat depopulatie van een insekt
toeneemt doorhet geboorteoverschot en afneemt alsbovenmatige sterfte
optreedt. De snelheidwaarmede depopulatie toeneemt,vermindert door de
natuurlijkeweerstand in deboomgaard. Concurrentie bij de insekten om
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Afbeelding 51:Invloedvandenatuurlijkeweerstand (boomconditie,natuurlijkevijanden,
enz.)opdehoogtevandegemiddeldepopulatiedichtheid Nvaneeninsekt.
NiveauM^bijgroteweerstand,N enN~bijkleinereweerstandvanhetmilieu.Ssteltdehoogtevandeeconomische schadegrensvoor.

Figure 51: Influenae of natural resistance (condition of the trees, natural enemies, etc.)
on the average population level N of an insect. Level N-.at a high rate and N„
and N^, at lower rates of natural resistance. S represents the threshold for
economic damage.
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het voedsel,de leefplekken en de overwinteringsplaatsen kunnen daar een
rolbij spelen,evenals migratie enparasitering. Bij dit alles speelt
hetweer steeds een"belangrijke rol,bijvoorbeeld doordat 'tweederangs'
overwinteringsplaatsen,welke zijn ingenomenbijniet optimale weersomstandigheden,misschien ongeschikt zijn voor goede overwintering. Denatuurlijke weerstandbeïnvloedt demaximale populatie welkewordt bereikt.
Dit is in afbeelding 51 uitgebeeld.Bij geringe natuurlijke weerstand
wordt tenslotte het niveau N 3bereikt,bijmatige weerstand N 2,terwijl
depopulatie zeer laagblijft (N 1)als deweerstand zeergroot is.In
het laatste gevalkomt het gemiddelde populatieniveau zelfs onder deschadegrens (S)te liggen en zijnbestrijdingsmaatregelen niet nodig. Depopulatiewordt in dit geval dus gereguleerd op een economisch aanvaardbaar
niveau.
Natuurlijke weerstanden kunnen op tweemanieren ten nutte komen aangewasbeschermingsschema's. Detoeneming vanhet aantalinsekten kan zodanig
worden afgeremd, dat demaximale populatiedichtheid wordt verlaagd. In
het ideale gevalkomt deze dan onder de schadegrens te liggen. Het is ook
mogelijk dat depopulatieopbouw alleenmaarwordt vertraagd en deschadegrens nietmeer inhet lopende seizoenwordt bereikt.Daardoor kan het
aantalbenodigde bestrijdingsmaatregelenwordenbeperkt.Om dit tebereiken tracht menbij geïntegreerde bestrijding onder anderehet effect van
natuurlijke vijanden tevergroten. Zelfswilmen daarmomenteel allerlei
andereweerstandsfactorenbijbetrekken,welkebijvoorbeeld via deconditie van deboomwerken.Bemesting,snoei,bodembehandelingen enzovoort
beïnvloeden die conditie. Daardoor komenmogelijkheden inhet verschiet,
waarbijmet kleinere ingrepen kanworden volstaan om depopulatie onder
de schadegrens tehouden.

Populatieniveauinverschillendeboomgaardtypen
De scheutgroei en denatuurlijke vijanden spelen eenbelangrijke rol
bij depopulatieontwikkeling van devruchtbladroller. Dit insekt ontwikkelt in ons land immers normaal twee generaties,waarbij de ontwikkeling
van de rupsen in juli inbelangrijke mate op de aanwezige scheuten plaats
vindt. Ineen artikel van Gruys, de Jong en van deVrie (106)werd in
1973reeds gesteld dat veel scheutgroei het ontstaan van eenhoog (gemiddeld)populatieniveau in dehandwerkt evenals het optreden van grote
jaarlijkse schommelingen (fluctuaties) in de aantallen.Bovendien zijn er
aanwijzingen dat het sluipwespje Colpoalypeus
florus alsbelangrijke natuurlijke vijand van devruchtbladroller in de zomermaanden kan optreden.
Deze gegevens zijnhet uitgangspunt voor devolgende beschouwing.
Innormale commerciële boomgaarden is scheutgroei in ruimemate aanwezig. Natuurlijke vijanden kunnen echter geen rol spelen omdat zij door de
bespuitingen worden gedood. Dit allesmaakt dat in dergelijke boomgaarden
een zeerhoogpopulatieniveau wordt gehandhaafd,waarbij grote aantalsschommelingen optreden.Afbeelding 52a geeft hiervan een theoretische
weergave.
De fruitteler zal echter ieder jaarmet bespuitingen ingrijpen,waardoor
denatuurlijke populatieopbouw zich zalwijzigen in de zinvan afbeelding
52b.
Als de conditie van deboom ongunstig is,bijvoorbeeld door aanwezigheid van hard blad en slechte overwinteringsplaatsen, zal de rupspopula-
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Afbeelding 52: Invloed van de natuurlijke veerstand op het gemiddelde populatie niveau
(N) van een insekt (bijvoorbeeld rupsen van de vruchtbladroller) en op de
j a a r l i j k s e schommelingen van de populatie; (a): geringe natuurlijke weerstand; (b): geringe natuurlijke weerstand maar onder uitvoering van bestrijdingsmaatregelen (bespuitingen); (c) en (d): grote natuurlijke weerstand.
Figure 52: Influenae of natural resistance on the average population density (fl) of an
insect (e.g. Adoxophyes orana) and on the yearly fluctuations
of the population; (a): low rate of natural resistance ; (b): low rate of natural
resistance
but control measures (sprayings) applied; (c) and (d) : high rates of natural
resistance.

t i e l a a g b l i j v e n en maar matig f l u c t u e r e n . Afbeelding 52c geeft daarvan een
indruk. Een d e r g e l i j k e ' s t a b i e l e ' t o e s t a n d t r e f t men in onbespoten, v e r waarloosde boomgaarden aan. In d e r g e l i j k e boomgaarden komen behalve de
v r u c h t b l a d r o l l e r , welke in onze beschouwing a l s voorbeeld i s genomen, nat u u r l i j k nog v e r s c h i l l e n d e andere b l a d r o l l e r s o o r t e n voor ( z i e ook h e t nog
volgende hoofdstuk 1 0 . 6 . ) .
In een goed v e r z o r g d e , g e ï n t e g r e e r d behandelde boomgaard groeien de
bomen r e d e l i j k . De n a t u u r l i j k e vijanden k r i j g e n h i e r wel een kans om een
n u t t i g e b i j d r a g e t e l e v e r e n aan de r e g u l a t i e van de r u p s p o p u l a t i e . Er
worden immers s e l e c t i e v e middelen t o e g e p a s t . In d e r g e l i j k e g e ï n t e g r e e r d e
boomgaarden heeft men ervaren dat e r na enige j a r e n een zekere s t a b i l i t e i t
gaat o p t r e d e n , welke l i j k t op die i n onbespoten boomgaarden. Er z i j n b e t r e k k e l i j k k l e i n e f l u c t u a t i e s i n de b l a d r o l l e r p o p u l a t i e , maar het gemid-
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delde populatieniveau ligt w e lwathoger danindeonverzorgde, onbespoten "boomgaard. Afbeelding 52dgeeft ditweer.
Ook vandebladrollerpopulatie indewindsingels vaneenboomgaardkan
een invloed uitgaan opdepopulatie indeboomgaard, doordat de vlinders
vanuit dewindsingels deboomgaard inkunnen vliegen. (Zieookhoofdstuk
10.6.)
Voorts zijn erookverschillen inrupspopulaties tussen in eikaars
buurt gelegen boomgaarden, waarvan deoorzaak vaak niet zonder meeraan
te wijzen i s .Temperatuur enbodem kunnen bijvoorbeeld eenrolspelen.De
vruchtbladroller bevindt zich inonsland stellig ineen grensklimaat,
waardoor vrij kleine temperatuurverschillen w e leens belangrijke effecten
op depopulatieontwikkeling en daarmee ophetoptreden vanschade kunnen
hebben. Hierover werd inhoofdstuk 8. gesproken.

10.5. Mortaliteiten
In dehoofdstukken 8.k. en9.^-.werd al iets opgemerkt over mortaliteiten bijdevruchtbladroller ende fruitmot. Indithoofdstuk wordt daar
wat verder opingegaan enwordt aandehand vanvoorbeelden enige kwantitatieve informatie over sterftes gegeven.

Eieren(sterfteinzomerenwinter)
Roofwantsen en eiparasieten belagen, respectievelijk bezoeken de afzonderlijk ofineispiegels gelegde eieren,welke inde zomer opbladeren of
vruchten voorkomen. Toch spelen deze natuurlijke vijanden nauwelijkseen
rol bijde gebruikelijke boomgaardbehandeling, want demeeste eierenk o men inhetalgemeen uit.Onder normale omstandigheden geldt ditw e l voor
90 tot95 %vande eieren.
Van de overwinterende eieren gaan er soms zeer veel dood, ondanks de
vrij goede bescherming tegen uitwendige omstandigheden. Metname eieren
welke optakken gelegd zijn endewinter overliggen, zoals bijvoorbeeld
die vandetopspinner endeheggebladroller zijn gedurende eenzeer lange
periode, blootgesteld aanwinterse omstandigheden. Zowerd op vochtige
plaatsen bijdeheggebladroller w e leens eensterfte van30-U0 %waargenomen. Alsvogelpredatie door bijvoorbeeld rondtrekkende troepen mezen
plaats vindt, neemt demortaliteit soms aanmerkelijk toe. Zowerd waargenomen datmeer dan50 %vandeheggebladroller-eieren werd vernietigd,
doordat demezen eenforse pikindeeihoop gaven enalleen de rand-eieren overlieten. Ookinboomgaarden waar eiparasieten vanhet geslacht
Trichogramme;,
(ziehoofdstuk 13.5.)voorkomen, werden eenenkele keer flinke parasiteringen vastgesteld, namelijk tot90 %v a nde eieren vande
heggebladrollert o e .

Eirupsen(sterftedoorwind,natuurlijkevijandenenbladtoestand)
Van pasuithetei gekropen rupsen vande vruchtbladroller -hiere i rupsen genoemd- blijven er soms weinig over door eengrote 'jeugdsterfte'.
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Deze jeugdmortaliteit isvanverschillende factoren afhankelijk.
Zoneemt het aantal rupsjes dat zichmet een spindraad met dewind
laat meevoeren toe,als ze"bijveelwind uitkomen {2k) . (Zie ook dehoofdstukken 8.2. en 8 A . ) . Ook neerslag isvoor deoverleving van deze kleine
rupsjes ongunstig. Vaakwerdwaargenomen,datniet meer dan 20-30 %van
de eirupsen zich succesvolvestigde.
In onbespoten boomgaarden kanhet percentage rupsen dat zichuiteindelijk vestigt dooronder andere deaanwezigheid van roofvijanden en een
wat minder 'goede'bladconditie sterkworden beperkt. In een proefmet de
vruchtbladrollerwerd zelfs een uiteindelijke vestiging van slechts 3%
vastgesteld, tegen 33 %onder dezelfde weersomstandigheden in een goed
verzorgde boomgaard.

Grotererupsen(sterfteinzomerenwinterdoorziekten,natuurlijkevijanden
enriskantgedrag)
Inhet algemeen slaagt een groot percentage van deéénmaal gevestigde
rupsen erin zich verder tot het popstadium te ontwikkelen. Inverschillende proevenwerd in de zomerperiode 90-95 %geslaagde rupsontwikkeling
bij devruchtbladroller waargenomen opbomen innormale boomgaardpercelen.
Bij deheggebladroller (inhet voorjaar)en deleverkleurige bladroller
(injuli)werden ook dergelijke hoge slagingspercentages vastgesteld.
Ookbij de fruitmotrupsen ishet slagingspercentage hoog (zie hoofdstuk
9.5.).
De overwinterende rupsgeneraties ontmoeten meermoeilijkheden en de
sterfte is gedurende dewinterperiode dan ook aanmerkelijk hoger.Wij
schatten dewintersterfte voor de vruchtbladroller in sommige jaren op
circa 65 %, maar afhankelijk vanhet jaar enmisschien het boomtype treden grote verschillen op.Variaties van ^0 %tot 90 %wintersterfte zijn
waargenomen. Vogels pikken soms overwinterende volgroeide rupsen van de
fruitmotweg (ziehoofdstuk 10.it.bij 'overgang op andere processen 1 ). In
sommige winters beschimmelt ook een aantal rupsen ofsterft een aantal
doorbacterieziekten.
Eris nog eenmortaliteitsfactor die eenbelangrijke rol speelt,welke
niet dewinteromstandigheden als zodanigbetreft,maar de overgang van
actieve rups naar zijn verblijven in dewinterschuilplaats. Niet alle
rupsen diehet overwinteringsstadium bereiken,worden later in een goede
winterschuilplaats aangetroffen. Tenslotte isvermeldenswaard dat in weinig ofniet bespoten boomgaarden parasitering van de rupsen kan optreden
met mortaliteiten,welke tot 20 %, soms zelfs tot meer dan 95 %kunnen
oplopen.
Bij de vruchtbladroller gebeurt ditwel doorhet sluipwespje
Colpoalypeus florus,
terwijl ook sluipwespsoorten vanhet geslacht
Asaogastev
veel rupsen in denazomer kunnen beparasiteren (ziehoofdstuk 13.^.).
Een voorbeeld van sterftes in denazomer enwinterbij de vruchtbladrollerwordt in afbeelding 53gegeven. In eenproefwerd op driebomen
van het ras James Grieve in dewinterperiode van 1968-1969 de rupssterfte
bestudeerd. Erwas een zeer grote natuurlijke rupspopulatie in een boomgaard teWilhelminadorp aanwezig. De rupspopulatie welke in deherfst een
winterspinsel gingmaken,werdbeïnvloed door debladval,de snoei,depredatie doormezen en infectie doormicroörganismen. Inhet voorjaar werden
de overlevenden weer actief enbegaven ze zich naar deknoppen.Uit de
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Afbeelding 53: Mortaliteiten bij rupsen van de vruchtbladroller in de periode van september
t o t mei op appelbomen (James Grieve) t e Wilhelminadorp (gemiddeld over de
jaren 1968-1969). Waargenomen mortaliteiten zijn: a. 78 door bladval, b.
2018 door diverse onbekende oorzaken, c. 368 door snoei, d. 377 door alleen
mezenpredatie en e. 390 door diverse oorzaken, waaronder mezen en schimmelziekten.
Figure 53: Mortality in the larval population of Adoxophyes orana during the period between September, 1968 and May, 1969, on apple trees (James Grieve) at Wilhelminadorp, due to the following causes: a. 78 leaf drop, b. 2018 unknown, o. 368
pruning, d. 377 prédation by tits alone, and e. 390 other causes, mainly prédation and disease combined.

t e l l i n g e n welke op v e r s c h i l l e n d e data werden u i t g e v o e r d , "bleek, dat de
meeste rupsen reeds het "blad v e r l a t e n voordat d i t a f v a l t . In deze p e r i o d e
t r e e d t e r - n a a r i s v a s t g e s t e l d - een zeer a a n z i e n l i j k e s t e r f t e op. De mezen waren l a t e r "belangrijke p r e d a t o r e n van de rupsen die reeds een w i n t e r s p i n s e l hadden gemaakt. In de w i n t e r halveerden mezen en microörganismen
de toen r e s t e r e n d e p o p u l a t i e . In t o t a a l werden van de 3575 tegen b l a d e r e n
aangesponnen rupsen s l e c h t s 3 ^ overlevenden in knoppen in a p r i l aanget r o f f e n . De o v e r l e v i n g van ingesponnen rupsen in de h e r f s t t o t a c t i e v e
rupsen in de knoppen in a p r i l bedroeg dus c i r c a 10 %. Zie ook het j a a r schema van afbeelding 1+5, waarin een gemiddelde o v e r l e v i n g van één op
acht rupsen i s aangenomen. In hoofdstuk 9-6. geeft afbeelding 1+8 een model van de s t e r f t e s b i j de f r u i t m o t .

Poppen en vlinders
Bij de poppen van de b l a d r o l l e r s t r e e d t i n het algemeen geen g r o t e
s t e r f t e op. In kweekproeven op bomen in het v e l d l e v e r d e meestal c i r c a
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95 %van depoppen een vlinder op.De levensduur van devlinderkan door
hoge temperatuur en door grote droogte worden bekort,ziekten en predatie
doorvogels komen weinig voor.

Invloedvanhetweerenbestrijdingsmaatregelen
Ofen inwelkematemortaliteiten zullen optreden,hangt in"belangrijkemate van deweersgesteldheid af.Dit geldt voor zowel de zomer- als de
winterperiode. Alle vermelde mortaliteiten komen inboomgaarden met geleide en geïntegreerde gewasbeschermingsschema's voor.Sterftes tengevolge
vannatuurlijke vijanden, die in geleide schema's vrijwel geen rol spelen,
kunnen in geïntegreerde schema's wel eens eenbelangrijke bijdrage aan de
regulatie vanbladrollers leveren. Eén van de essentiële doeleinden van
geïntegreerde bestrijding is dan ook het opvoeren enuitbuiten van deactiviteit vannatuurlijke vijanden.

10.6. Windschermen en bladrollers
Inwindschermen komen ook rupsen vanbladrollers voor. Naast een aantal specifieke soorten voor els,populier enwilg,komen op deze bomen
ook soorten voorwelke schadelijk op appel enpeerkunnen zijn.Meidoorn
en vooral liguster zijnbekende waardplanten voor deheggebladroller en
devruchtbladroller. Als het aantal rupsen op dewindsehermbomen klein is
ten opzichte van dat op devruchtbomen,is er niets aan dehand. Soms,
vooralbij ligusterhagen isditwaargenomen,gaat vanbepaalde windschermgewassen eenhinderlijke invloed uit.Men dient daarmede danrekening tehouden,hoewel de rupspopulatie op de vruchtbomen zelf inwezen
doorslaggevend isvoor debeslissing over uit te voeren bespuitingen.
Deheggebladroller kan op sommigewindschermen talrijk zijn waarbij
tientallen rupsenper strekkende meter zijnwaargenomen. Plaagvorming in
deboomgaard staat dan inverband met hetwindscherm doordat de vlinders
gemakkelijk 20m diep deboomgaard invliegen om daar eispiegels te deponeren.Hetzelfde is ook voor devruchtbladroller waargenomen. Erkomen
nog andere bladrollersoorten opwindschermen voor. In 197^ stelde Segeren
(22Ujte Lienden vast dat demeeste bladrollers van vruchtbomen ook op
els enpopulier voorkomen. De leverkleurige bladroller was op els zelfs
zeertalrijk, devruchtbladroller was minder talrijk,terwijl deheggebladroller en de grote appelbladroller nogminder voorkwamen. Soorten
als de geelbuikbladroller, detopspinner en dekersebladroller kwamen in
zeerkleine aantallen voor.Behalve op de schadelijke invloedmoet ook
worden gewezen op denuttige aspecten diewindschermen in entomologisch
opzicht kunnen hebben.Debladrollers inwindschermen kunnen daargastheer voor natuurlijke vijanden zijn. Sommige van deze natuurlijke vijandenkunnen zichbehalve op dezelfde gastheersoorten als in deboomgaard,
ook opandere gastheren handhaven,welke voorhet fruit niet schadelijk
zijn. Zo iser reeds eenuitwisseling van roofwantsen vastgesteld. In
hoeverre sommige sluipwespen via een dergelijke uitwisseling met het windscherm een nuttige rol spelen is nog onbekend. Inhoeverre de uitwisseling
van nuttige insekten nuttig aangewend kanworden,is danook nog een open
vraag.Voorhands lijkt hetbenutten vanwindschermen als bron voor natuur-
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lijke vijanden een"belangrijkaspect voorboomgaarden,waarmen overwil
gaan op selectieve geïntegreerde gewasbeschermingsschema's.

10.7. Gewasresistentie
Dematewaarin eenplantwordt aangetast,hangt mede afvan dewijze
waarop het gewas aansluit bij debehoeften vanhet insekt.Daarbij spelen
geschiktheid als voedselbron enals legplaats voor de eieren een rol.Zo
kunnen de boomgrootte, de dichtheid vanhet gebladerte en deontwikkelingstoestand van de vruchten (.zieover de fruitmot hoofdstuk9-3.)het insekt
bij dergelijke activiteit beïnvloeden. Ingewassen kunnen exemplaren, rassen en soorten voorkomen,welke bepaalde resistenties tegen insektenbezitten.Het is,gezien de resistentie van sommige insekten tegen bestrijdingsmiddelen,begrijpelijk datmen de laatste jarenmeer aandacht schenkt
aan demogelijkheden om ookhet gewas door resistentïeveredeling meerbestand tegen belagers temaken (80, 195).
Ook bij appel enpeer zijn resistenties en soms ook zogenaamde resistentiefactoren tegen ziekten en plagenbekend,o.a. tegen schurft,meeldauw,appelbloedluis en bloedvlekkenluis. Ook is de gevoeligheid voor
aantasting door devruchtbladroller bijhet ene appelras anders danbij
het andere.James Grieve is in dit opzicht éénvan de gevoeligste rassen.
Op dit rasontwikkelen zich dan ook vaak grotere rupspopulaties dan op
bijvoorbeeld Golden Delicious ofWinston. Ook zijn erverschillen bekend
in gevoeligheid voor aantasting door de fruitmot bij deverschillende appelrassen (151), trouwens ookbijpererassen (1U). Overigens zijn erbij
de fruitmot verschillende rassen ontdekt;één ervanheeft voorkeur voor
appel,een ander voorwalnoot enpruim (193). Deze rassen verschillenbovendien in diapauzegedrag en reacties op de fotoperiode.De resistentieeigenschappen mogen niet gemakkelijk door aanpassing vanhet insektkunnenworden doorbroken. Daarom zijn resistenties welke op slechts eenenkele genetische factorbij deplant berusten inhet algemeenminderaantrekkelijk dan diewelke op debijdrage vanmeerdere factorenberusten.
Laatstgenoemde resistenties zijn echter vaak niet volledig;men duidt ze
wel aanmet 'veldresistentie'.Wanneer in dat gevalhet insekt één factor
doorbreekt,blijft evenwelnog een gedeeltelijke resistentie over,welke
berust op de andere factoren die inhet spel zijn.Het opsporen vaninteressante resistentie-factoren isniet altijd even eenvoudig (80).Chugunin (59)stelde in 1931 vast,dat de fruitmot in detweede generatie
vanhet insekt het meest bomen aantast,welkemet een uitgebreidbladerdek en veel vruchten zijn voorzien. Laterbleek dat daarbij eenbepaalde
stof,oc-farnaseen, een rol speelt (251,252,253,269).
Volgens Sutherlandenmedewerkers (252,253)werkt dezestofopkorteafstand,waartijde
eilegbijgepaardevrouwtjeswordt gestimuleerdendeeirupsenopdevrucht blijvenen
dezenietgaarneverlaten (zieookhoofdstuk9•3.).Destofwordt doordevruchtschiluitgescheiden enwelintoenemendematenaarmate devrucht verderuitgroeit (253/.Cutright
enMorrison (63)steldenvast dat appelrassenmetgrotevruchten vaakgevoeligervoor
fruitmotaantastingzijndankleinvruchtige rassen.Daarom zochtenWearingenmedewerkers
(268)naareenverbandtussen dewaarnemingen vanChugunin endeoc-farnaseenproduktie
doordevruchten.Devraagkanworden gesteldofgenoemde eigenschappen nuttiggemaakt
kunnenworden terbeperking vanaantasting doorde fruitmot,alsmenbedenkt dat deverschillendeappelrassennietevenveelcc-farnaseenproduceren (253,268).Eenvariant zou
kunnen zijn,dateenstofwordt verdampt diedeoc-farnaseengeurcamoufleert.Ookresistentieveredelingbehoorthiernietuitgesloten teworden.
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11. Bestrijding en bemonstering
11.1. Inleiding
Eenwinterbespuitingmet vruchtboomcarbolineum vormde inhetbegin van
deze eeuw de basis van deplaagbestrijding inboomgaarden. Daarmedebestreedmenbehalve andere insekten ook deknopbladrollers,de heggebladroller en de fruitmot.
De fruitmot was echter een zogeduchtebeschadigervan appel enpeer,
datmen dewinterbehandeling vaak aanvulde met het krabben van deboomschors enhet aanleggen van zogenaamde meibanden.Dat zijn ribpapieren
bandenwelke tegen regenbestand zijn door eenwaspapieren overtrek. Zodoende werden goede overwinteringsplaatsen verwijderd en overwinterende
rupsen verzameld envernietigd. Voorts werd dekalkbespuitingmet loodarsenaat ingevoerd om de rupsenwelke viadekelk devrucht binnendringen
te doden.Bij detoepassing vankleinere boomvormen en deopkomst van de
vruchtbladroller nam debetekenis van de fruitmot echter sterkaf.
De onbekendheid met delevenswijze van devruchtbladrollerwas eenbelangrijke oorzaak van deintensivering van deplaagbestrijding,aanvankelijk doorbespuitingen met DDT,later ookmet anderemiddelen.Aan het
eindvan de jaren veertig envijftigwaren schema's met 7tot 9insekticidenbespuitingen heel gewoon. Toenbleek dat allerlei hygiënische- enmilieu-aspecten inhet gedrang kwamen doorhet veelvuldig gebruik vanbestrijdingsmiddelen,werd door deorganisatie T.ïï.0.eenwerkgroep opgericht, die zichbeijverde voor het ontwikkelen vanbetere gewasbeschermingsmethoden. Door bemonstering van de soorten insekten enhun aantallen konden debestrijdingsschema's vereenvoudigd worden. Geleide bestrijding werd
ingevoerd en de geïntegreerde gedachte won veld.
De laatste jaren blijkt datmen de gewasbescherming ook niet geheel
los kan zien van deteeltwijze en debestrijdingstechniek.Bij grotegewasdichtheden (vooral bijmeerrijen-beplantingen)worden soms niet alle
delenvanhet gewas voldoende bedektmet de spuitvloeistof.Degewasbescherming tegen bijvoorbeeld deperebladvlo Psylla pyri wordt daar ernstig
doorbemoeilijkt.Wij hebben de indruk,dat de capaciteiten van denevelapparaten wel redelijk toereikend zijn voor debladrollerbestrijding. Voor
een goed doordringen van de spuitnevel is 'open snoei'belangrijk. Bijhet
nemen vanbestrijdingsmaatregelen zijn deschade-aspecten, de spuitkosten
en demanier enhet tijdstipwaarop het insektwordt aangepakt,zeerbelangrijk. Dit alles dient natuurlijk inhet ruimere verband van de gehele
gewasbescherming teworden gezien.Vermeldenswaard is nog,dat er delaatste jaren zogenaamde modellen voor gewasbeschermingsschema's worden ontwikkeld; zowel voormijten als insekten,bijvoorbeeld de fruitmot(1*8,
205). Daarbijworden alle beschikbare gegevens over de fenologie van het
gewas en ecologie van de insekten in een computer ingevoerd; zomogelijk
ook depopulatie-ontwikkeling enbestrijdingseffecten van natuurlijke vijanden.Dergelijke computerprogramma's zijn reeds beschikbaar voor een aantal insekten en teelten in sommige streken van dewereld. Daarworden zij
inhet algemeen met succes toegepast. Voor onze fruitteelt liggen misschien ook computertoepassingen inhet verschiet (1+8,202).
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11.2. Verliezen, kosten en spuitdrempels
De fruitteler moet bij zijnbeslissing overhet uitvoeren van eenbespuiting dete verwachten schade en debestrijdingskosten tegen elkaar
afwegen. Demate van schade hangt van vele factoren af.Het effect van een
bespuiting staat ook niet altijd vast,hoewel deteler daarbij veel ineigenhand heeft.Bijhet nemen van eenbeslissing moet menmet veel factoren rekening houden. Te denken is aan devruchtdracht,het vruchtras,de
prijs vanhetbestrijdingsmiddel,dekosten vanhet vernevelen enniet te
vergeten deprijs diehet fruit straks zal opbrengen. Het is duidelijk
dat niet alles bij elkebeslissing apart kanworden berekend. Daarom past
men een vuistregel toe.Deze berust erop dat menpas spuit als deschatting vanhet te verwachten geldelijk verlies dooroptredende schade hoger
uitvalt,dan dekosten van debestrijdingsmaatregelwaarmede de schade
kanworden voorkomen. Erwordt dus een globale economische schadegrens
toegepast.
Het isbegrijpelijk dat er ook eenverbandbestaat tussen deteverwachten schade enhet aantal rupsen op debomen. De economische schadegrenswordt bereikt als zich eenkritieke rupspopulatie op debomenbevindt. Debegrippen economische schadegrens enkritieke populatiedichtheid
zijn inwezen zeer ingewikkeld (18,92,247);wij gaan daar niet verder
opin.
Wijbepalen ons eerst tot dekosten vanhet uitvoeren van eenbespuiting. Dezewordenwel gesteld op circa ƒ3 5 , —perhectare. Deprijs van
een insekticide varieert van circa 10tot 225 gulden per hectare.Voor de
praktijkwordt wel een gemiddelde van ƒ 3 5 , —per hectare aangenomen.
Daarom nemenwij voor verdere berekeningen aan,dat éénbespuitingvan een
hectareboomgaardmet eengoed rupsdodend middel intotaal ƒ 7 0 , — kost.
De telerbemonstert devruchtbladroller in april (klopmonster)of in
mei (telmonster)omvast te stellen ofhij injuni de eirupsen van denieuwe generatie welmoet bestrijden. Het aantal rupsen inhet monster,waarbij een bespuiting wenselijk is,hangt natuurlijk afvanhet type boom.
Daarbij is vooralte denken aan debezetting met gemendeknoppen inhet
voorjaar endiemet vruchten en scheuten in juli. Er is een schatting te
maken vanhet aantal vruchten dat door de rupsenbeschadigd mag worden
voordat despuitdrempel isbereikt. Alles draait daarbij om diebespuitingskosten van circa ƒ7 0 , — .Ditbedrag komt overeenmet 350kgaangetast fruit bij eenwaardevermindering van ƒ0,20 per kg.Bij een produktie
van 35-000kgper hakomt ditneer op 1 %aangetast fruit.
Uit afbeelding 38 (blz. 100)blijkt dat 12tot 18rupsen inhet monster
in juli overeen komen met een aantasting van 1 %van devruchten. In
hoofdstuk11.4.wordt uiteengezet datmen ompraktische redenen de voorgaande (overwinterde) rupsgeneratie in april/mei moetbemonsteren omvast te
stellen of de rupsen van denieuwe generatie in junibestreden moetenworden. Welnu,volgenshoofdstuk8.8.(zie ook afbeelding 45)vermeerdert de
vruchtbladroller zich in juni vaak circa 25keer,watbetekent dat de 1218rupsen injuli voorafgegaan zijn door nogminder dan één rups inmei.
Aldus redenerend komenwij tot de slotsom datmen bij het aantreffen van
slechts een rups inhet telmonster vanmei reeds 1 %vruchtaantasting kan
verwachten enbesluiten moet om in juni eenbespuiting uit te voeren.Dezebespuiting moet natuurlijk ophet juistebestrijdingstijdstip plaats
vinden.
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Men dient verder te"bedenken,dat het uitvoeren vantwee bespuitingen
in juni overeen moet komenmet eenper hectare te verwachten schade van
2 x ƒ7 0 , — (zie ook hoofdstuk 11.8.).De zeerlage drempelwaarde inmei
(slechts êén rups inhet standaardmonster van 200 gemengde knoppen)wordt
in depraktijk bijna altijdbereikt!Daarom is een"bespuiting in juni bijna steeds economisch verantwoord.
Soms,bijvoorbeeld inhet voorjaar,kanmet debestrijding van andere
insekten gecombineerd worden enwordt dus gelijktijdig schade doortwee
of drie insektesoorten voorkómen. Rupsen van devruchtbladroller kunnen
bij jongebomen nadelig zijn voor de opgroei,maar verreweg debelangrijkste schade ontstaat door aantasting van devruchten.
Ziekten enplagen veroorzaken in de fruitteelt nog steeds schade,ondanks de gewasbeschermingsmaatregelen. Het landelijk gemiddelde van de
vruchtaantasting door insekten ligt op ongeveer h %. Bijna dehelft hiervanwordt door devruchtbladroller veroorzaakt. Intabel 3komt tot uitdrukking dat debladrollers inons land jaarlijks een verlies van een
paarmiljoen gulden veroorzaken ondanks de getroffen maatregelen. In deze
tabel is geen rekening gehouden met eventueelhogere oflagere sorteringskostenhij fruitmet insektenbeschadigingen. Het is duidelijk dat de economische verliezen samenhangen met de fruitproduktie en devraag naar
fruit zowel inhinnen- als buitenland.
Detotale teeltkosten perhectare verschillen van"bedrijftotbedrijf,
maar als vuistregel hanteert menwel omstreeks tienduizend gulden per jaar.
Dit is danhet gemiddelde over degehele teeltperiode,inclusief de aanlooptijd voordat deboomgaard inproduktie komt.Ditbedrag wordt aanstonds
als uitgangspunt genomen voor een verderebeschouwing. Het Nederlandse
fruitareaal zal in dekomende jaren vermoedelijk nog iets inkrimpen,maar
door detoenemende intensiteit van deteelt zaltoch op een gelijkblijvendekg-produktie moeten worden gerekend.Voorts isniet te verwachten dat
het percentage vruchtaantastingbelangrijk zal veranderen. Gezien de produktie- en afzetmogelijkheden zal er in normale drachtjaren steeds een
belangrijk prijsverschil optreden tussen beschadigd en gaaf fruit dat voor
verse consumptie wordt gebruikt.

Tabel3:Verliezentengevolge vanfruitaantasting doorbladrollers inNederland.

Table 3: Losses due to leafroller

attack of fruits

jaar produktie produktie
appelen
peren
(x1000ton) (xlOOO ton)

year

1971
1972
1973
1980

apple
production
(xlOOO ton)

520

pear
production
(xlOOO ton)

1+00

110
100

Uoo
Uoo

100

60

in The Netherlands.

aangetast
fruit

% fruits
damaged

2 -5
3- 5
1- 3

2

waardeverminderingper kg
aangetast
fruit

reduction
in
value per kg
damaged fruits

ƒ 0,16
ƒ 0,20
ƒ 0,25
ƒ 0,30

verlies t.g.v.
aantasting door
bladrollers (in
miljoen gulden)

loss by leafroller
attack
(in millions
of
guilders)
1,0 - 2,5
3,0 - 5,0
1,1 - 3,h

3,0

1l+9

De gewasbescherming omvat een groot aantal bespuitingen met fungiciden,
insekticiden en acariciden. Vroeger voerde menwel dertigbespuitingen tegen schimmelziekten en acht bespuitingen tegen insekten enmijtenuit.
Dit aantal is delaatste jaren onder invloed van de uitstekende bestrijdingsmiddelen en de geleide insektebestrijdingverminderd. Momenteel spuit
men bij een intensief schema circatwintig tot vijfentwintigkeermet een
fungicide envijfà zeskeermet een insekticide of acaricide. Een minimaal spuitschemamet geleide insektebestrijdingomvat ongeveer twintigbespuitingen met een fungicide enviermet een insekticide of acaricide.
Voor dehoeveelheidbestrijdingsmiddel diemen daarmee op eenhectare aanplant brengt gevenwij de volgende schatting.
Jaarlijks wordt bij een intensief spuitschema aanwerkzame stofongeveer 30kg fungiciden en 3kg pesticiden per ha verneveld,intotaal dus
33kg.Bij eenminimaal spuitprogramwordt ongeveer 23kg fungiciden en
1,5 kgpesticiden verneveld,dus circa 25kg aanwerkzame stof.
Dekosten vanhet vernevelen van debestrijdingsmiddelen werden gemiddeld op ongeveer ƒ3 5 , — perbespuiting gesteld,wat neerkomt op circa
ƒ 8 7 5 , — à ƒ IO85,— voor een intensief spuitprogramma en ƒ8^0,— voor
eenminimaal spuitprogram. Dekosten van detoegepaste middelen wisselen
natuurlijk naar gelang dekeuze diewordt gemaakt,maarwij schatten deze
op circa ƒ9 0 0 , — , respectievelijk ƒ6 7 5 , — perhectare voor detwee spuitprogramma's.Brengt men ƒ 1 0 5 , — inmindering voorhet driekeer gecombineerd vernevelen van een fungicide met een insekticide,dankomen de
totale gewasbeschermingskosten voor de twee programma's op ƒ 1670,— à
ƒ 1 8 8 0 , — , respectievelijk ƒ 1U10,— perhectare per jaar.
Hiervoor in dit hoofdstuk werden degemiddelde jaarlijkse teeltkosten
op ƒ 10.000,— voor eenhectare geschat.Daaruit volgt dat degewasbescherming ongeveer 15 %van detotale teeltkosten uitmaakt. Het uitsparen
van eenbespuiting, zeker ook tegenbladrollerrupsen, is economisch gezien dan ook alleenmaar verantwoord als geringe risico's worden genomen.
Toch spelen nog andere factoren,bijvoorbeeld milieu- enhygiënische,een
rol. Het zominmogelijk belasten vanhet milieublijft altijd geboden,
ook allevert dit niet direct meer geld op. Hier rakenwijhet samenspel
vanmilieubescherming envoedselproduktie,doch dit valt buiten onsbestek.

11.3. Bemonsteringsproblematiek
Wilmen vaststellen of eenbestrijdingsmaatregelnodig is,dan dient
men teweten hoeveel schade kanworden verwacht als diemaatregel niet
wordt uitgevoerd. Hoewel deweersgesteldheid van grote invloed isop de
mate vanvruchtaantasting,bestaat ertoch een duidelijk verband tussen
het aantal rupsen op debomen enhet aantal vruchten datwordt beschadigd.
Om de rupssoorten enhun aantallen te leren kennen,worden bemonsteringen
uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden afgewogen tegen spuitdrempels,
en eenmaatregelwordt getroffen alshet aantal insekten inhet monster
groter is dan de spuitdrempel toelaat.
Welke beaonsteringsmethodemen toepast,hangt afvan detijd vanhet
jaar en natuurlijk van de insektesoort (87).Er zijnmethoden ontwikkeld
voor rupsen die devruchtschilbeschadigen envoor rupsen die de vrucht
inboren. Zijberusten op telling vanplanteorganen,bijvoorbeeld bloem-
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trossen,scheuten ofvruchten.Soms kan ditworden ondervangen doorhet
afkloppen van takken en de afgeklopte insekten op te vangen in eennet.
Om enigszins vergelijkbare resultaten teverkrijgen zijn standaard-bemonsteringen ingevoerd.
Klopmonstersworden tot enmet de"bloeiuitgevoerd,omdat men daarna
teveel kans loopt op ongewenst afvallen van vruchtjes. Omdat alleen insekten afgekloptworden die voldoende snelloslaten,kanmen inhet algemeen
wel de vrijbeweeglijke bladrollerrupsen kloppen,maar niet deeieren en
poppen. De vlinders vliegen gemakkelijk op enbelanden daardoor niet in
het klopnet dat onder detakwordt gehouden.
Zie voorhet fabriceren vanklopnetten hetboekje 'Verantwoordebestrijding van ziekten enplagen op appel enpeer' (87).Voor telmonsters,
de zogenaamde visuele monstername,heeft men geenbijzondere apparaten
nodig. Het gebruik van een loepwelke circa 7maal vergroot iswel aante
bevelen.

Hetnemenvaneenmonster„voordevuistweg"
Bijhet nemen vanmonsters moet steeds als eisworden gesteld,dat het
monster representatief is voorwat indeboomgaard aanwezig is.Als men
eind juli niet voldoende 'voor devuistweg' (=ad random) de scheuten
paktbij eenbemonstering,kunnen gemakkelijk belangrijke afwijkingen ontstaan. Op grote scheuten,vooralhoger in deboom,bevinden zichmeestal
meer rupsen danopkleine scheuten laag in deboom. Dit hebbenwij onomstotelijk vastgesteld. Zelfs het nemen van een scheutmonster,door tegen
de zon inkijkend langs deboomrijen telopen,gafeenbelangrijke afwijking tenopzichte van een omgekeerde looprichting. Men moet dus op zijn
hoede zijn en zo zuivermogelijk bemonsteren. De door de rupsen omgekrulde
bladeren vallen aan de scheuten zodanig op,dat het 'voor devuistweg'
pakken van een scheut erdoorwordt vertroebeld. Men dient het maken van
dergelijke fouten zoveelmogelijk te vermijden bij detoch alminimaal
kleine monsters.

Verdelingvanhetmonsteroverhetperceel
Hetmonster moet regelmatig overhet perceel zijn verdeeld,vooral als
detebemonsteren rupssoort enigszins ingroepen ofplaatselijk in een
boomgaard voorkomt. Het monster dient daarom overmeerdere bomen verdeeld
te zijn.Vooral soorten die deeieren in eispiegelsbijeen leggen,zoals
devruchtbladroller,maar ook deheggebladroller,komenmeestal min of
meer 'geclusterd' voor,soms zelfs plaatselijk,bijvoorbeeld langs windschermen.
Waarmen vroegerbessestruiken tussen de vruchtbomen had staan,was
vaak een duidelijk verband aanwezig tussen het aantal rupsen van sommige
bladrollersoorten op debomen en die in denabijheid van debessestruiken.

Herkenningvanderupsenenderupssoorten
Men moet ook als eis stellen,dat dewaarnemer de rupsen op descheuten ofbloemtrossen werkelijk vindt.Bovendien moet hij een aantalsoortenkunnen onderscheiden. Debestrijdingsmaatregelen dietegen dehegge-
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bladroller moetenworden getroffen,zijn verschillend van dietegen de
vruchtbladroller. Zie voorhet onderscheiden van de soorten dehoofdstukken 6. en 7-•
Monstergroottevoorrupsenindeboomkruin
Uit het voorgaande kanmen afleiden dat eenmonster niet teklein moet
zijn.Men inspecteert in eenperceel van 0,5 - 1hectare,voor of nade
bloei,liefst UOO"blad-ofbloemtrossen. Een aantal van 200 iswel hetabsoluteminimum om eennog enigszins betrouwbaarbeeld te verkrijgen van
het aantal rupsen dat op debomen voorkomt. Neemt men eenklopmonster,
danmoeten voor een standaardmonster 100takkenwordenbeklopt. Een scheutmonster in juli is gestandaardiseerd op 200 scheuten. Bij aanwezigheid van
slechtsweinig rupsen moet eigenlijk een grotermonster worden genomen om
eenbetrouwbaarbeeld tekrijgen. Dit geldt vooral als dete bestrijden
rupsen reeds inkleine aantallen erg schadelijk zijn.

Sequentiële(=voortgezette)bemonsteringvandevruchtbladroller
Heeft men in juli in eenmonster vanbijvoorbeeld 200 scheuten nog geen
enkele rupsaangetroffen,danishetwel zeker dat spuiten overbodigis.
Inhet gebiedmet matige rupspopulatie op debomenwordt het echter moeilijker omeenbeslissing tenemen.De grootte van eenbetrouwbaar monster
AANTAL RUPSEN
NUMBER OF CATERPILLARS

AANTAL SCHEUTEN
1~ NUMBER OFSHOOTS

Afbeelding 5U:Schemavoorhettoepasseninjulivan eensequentiële (=voortgezette)bemonsteringsmethodevoor devruchtbladroller.Demonstergrootte betrefthet
aantal scheutenperhadat eindjuligeïnspecteerdwordt opaanwezigheid
vanrupsen.

Figure 54: Schedule for application of a sequential sampling method for Adoxophyes orana
in July. The size of the sample refers to the number of shoots inspected per ha.
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moet eigenlijk samenhangen met de grootte van de rupspopulatie. Daarbij
kanmen eventueel gebruik maken van een sequentiële ofvoortgezette"bemonsteringsmethode (13T)• Voor de vraaghoe zo'nmethode werkt,verwijzen
wij naar afbeelding $k welke van toepassing isop debemonstering van de
vruchtbladrollerrupsen op scheuten in juli. De lijnen in deze grafiek
zijn geconstrueerd opbasis van een groot aantal veldwaarnemingen.
Treft men in een goed gespreid genomen monster van slechts 100scheuten niet meer dan één oftwee rupsen aan,danvolgt uit de grafiek dat
spuiten overbodig is.Vindt men acht tot twaalfrupsen in eenmonster,
dan staat vast,dat een enkele bespuiting in augustus gewenst is.Komt
men inhetmonster op een aantal rupsen dat in de grafiek inhet gebied
van een derbeide schuin oplopende stroken ligt,danis (nog)geenbeslissingmogelijk. Danmoet menhet bemonsteren voortzetten,en is eenbeslissing eigenlijk pas mogelijkwanneer menbuitenhet gebied van de stroken
komt.
Dus inéénvan de gebieden,waarniet staat dat geen,één oftweebespuitingen moetenwordenuitgevoerd,moet men demonstername voortzetten
met nog een voor de vuistweg genomenmonster.Dit dient men zonodig te
herhalen,totdat menbuiten het 'twijfel'-gebied komt.Natuurlijk kan men
ompraktische redenen debemonsteringen staken en deknoop doorhakken, door
bijvoorbeeld te stellen dat naar bovenwordt 'afgerond' enwordt gedaan
wat inhet bovenliggende vak isvermeld. Dan zitmen dus aan de 'veilige'
kant:sequentiële bemonsteringen passen dus demonstergrootte aanbij de
gewenste nauwkeurigheid. Zijkunnenbij zowelgrote alskleine populaties
tijdbesparend zijn.

11.4. Bemonstering vruchtbladroller
Bij geleide en geïntegreerde bestrijding berust hetbestrijdingsprogrammaopbemonstering van de insektepopulatie. Demethodiek moet natuurlijk passen bij delevenswijze van de insektesoort,in dit geval de vruchtbladroller.

Voorjaarsbemonstering
De overwinterde rupsenworden meestalbegin-half april actief.Dan kan
men gemengde knoppen op aanwezigheid van rupsen controleren. Het standaardmonster omvat 200 gemengde knoppen voor eenperceel van circa éénhectare.
In dezetijdvanhet jaar zijn de rupsenweinig schadelijk,omdat bloei
envruchtzetting nogmoetenplaats vinden. Debeschadigde bloemen enpas
gezette vruchtjes vallenweliswaar vaak voortijdig afmaar andere nemen
als hetware hunplaats in.Bestrijding isdan ook inhet voorjaar zelden
nodig om directe schade te voorkomen.
De voorjaarsbemonstering biedt demogelijkheid vast te stellen ofbestrijding van de rupsen in de erop volgende nieuwe generatie nodigis.
De rupsen van denieuwe generatie kruipen meestal van circa 20 juni tot
half juli uit de eieren. Doorhenbeschadigde vruchten groeien nadien
nog sterk uit,waardoor grotebeschadigingsplekken ontstaan.Daarom kan
men slechtsweinig van deze rupsen op debomen dulden. Bovendien kan men
een eventueel noodzakelijke bespuiting niet onbeperkt uitstellen,omdat
juist de allerkleinste rupsjes goedbestrijdbaar zijn. Inhoofdstuk 11.2.
isduidelijk gemaakt,dat inapril/mei de zeer lagebestrijdingsdrempel
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van slechts een rups inhet standaard telmonster van 200bloemtrosjes
wordt toegepast. Dit getalheeft dusbetrekking op het voorjaarsmonster
in eenperceel van ongeveer 1ha.Bij aantreffen van slechts een enkele
rups in dit voorjaarsmonsterwordt eenbespuiting wenselijk op de daarvoor (doorde voorlichtingsdienst) vast te stellen spuittijdstippen in
juni.
Inplaats van een telmonster kanmen ook vóór debloei eenklopmonster
nemen. Het standaardmonster bestaat dan uit het afkloppen van 100takken
perperceel van circa éénhectare. Daarbij geldt eveneens dat despuitdrempelwordt bereikt alsmen slechts een enkele rups inhet monster aantreft. Dezeklopbemonsteringwordt momenteel algemeen toegepast en deresultaten daarvankomen redelijk overeenmet die van de telmonsters. Steeds
geldt datmen debloemtrossen oftakkenwelkewordenbemonsterd, zo goed
mogelijk over het perceelmoet kiezen en dannog voor de vuistweg.

Vluchtbemonsteringinjuni
De vraag is gesteld,ofhet mogelijk isom de grootte van de dagelijksevlindervangsten in sexferomoon-vallen alsmaatstaf voor een spuitdrempelte gebruiken. De vallen zijn immers zeergemakkelijk te controleren
enpraktisch soortspecifiek (zie dehoofdstukken 8.3. en 9-2.).
In 1978werd hiernaar onderzoek gedaan in enige tientallen appelboomgaarden inons land. De rupspopulaties werden eindmei eneind julibemonsterd volgens eenbepaald schema,terwijl centraal in ieder perceel een
sexvalwerd opgehangen en dagelijks gecontroleerd. De aantallen rupsen in
mei en juli hadden slechts zwakke,grillige relaties met de vlindervangsten in juni. Globaalkwamen de resultaten ophet volgende neer. Bestrijdingwas in juni niet nodigwaar nietmeer dan 10-30vlinders werden gevangen gedurende de eerste veertien dagen van devlucht.Vingmen een
groter aantal vlinders,danwasbestrijding meestalwel nodig.Dezebestrijdingsdrempelkomt enigszins overeenmet diewelke inKent in Zuidoost-Engeland voor devruchtbladroller wordt gehanteerd. Het verband met
devangsten gedurende de eerste tien-veertien dagen van de vlucht wordt
gebruikt,omdat men dannog de gelegenheid heeft om op tijd in juni een
bestrijdingsmaatregel uit te voeren,indien dit nodigmocht zijn.

Telmonstereindjuli
In juli kanmenbemonsteren door controle vanhet aantal rupsen in
scheuten. Voor een perceel van circa éénhectare kiestmen een standaardmonster van 200 scheutenwelke goed verdeeld inhet perceel envoor de
vuistweg genomen zijn.Ditmonster kanmen eind juli gemakkelijk nemen,
omdat demeeste rupsen zich dan op de scheuten in gekrulde blaadjesbevinden. De rupsen van de erop volgende,tebestrijden generatie zullen in
het algemeen als kleine rups overwinteren en daarom zijn deze 'zomerrupsen' minder gevaarlijk voor vruchtaantasting dan de voorgaande rupsgeneratie in juni-juli. Beschadigde plekjes op devruchtschil groeien namelijk
minder snel uit enmen duidt zewel aanmet snoepvreterij. Debestrijdingsdrempel ligt dan ook veelhoger dan inmei.Bij tien aangetaste scheuten
inhet standaardmonster van juli is eenbespuiting inaugustus pas verantwoord. Vindt menmeer dan 30aangetaste scheuten inhet monster, danis
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het raadzaam omtweekeer te spuiten.De"bespuitingen dientmen uit te
voeren op de door devoorlichtingsdienst vast te stellen tijdstippen in
augustus (ziehoofdstuk 11.7.)•

Herfst-winterbemonstering
Hetheeftweinig zin in deherfst nog een"bemonsteringuit te voeren,
omdat dewintersterfte nogmoet plaats vinden.Dit geldt eveneens voor"bemonstering op deaanwezigheid vanwinterspinsels in dewintertijd. Met de
besproken bemonsteringen en spuitdrempelswordt een voor depraktijk sluitende informatie over devruchtbladrollers verkregen,welke op eenverantwoorde wijze het eventueel achterwege laten vanbespuitingen mogelijk
maakt.Bovendien komtmen op dezewijze niet gauw voor verrassingen te
staan.

11.5. Bemonstering fruitmot en overige bladrollers
Fruitmot(overwinterendegroterupsen)
Inons land is de fruitmot voor demeeste"boomgaardenvanweinigbetekenismeer. Dit gaat echter niet opvoor een aantal"bedrijveninhet oostenvanhet land.Metmaatregelen tegen devruchtbladroller wordt defruitmot inhet algemeenmee"bestreden. Inspectie bij de oogstkan een eerste
aanwijzing geven voor de aanwezigheid vanhet insekt. Isbij deoogst 1 %
ofmeer van devruchten 'wormstekig',danwordt een speciale "bemonstering
in devolgende zomer raadzaam. Vanafhalf juni moet dan een standaardmonster van UOOvruchtenworden geïnspecteerd op de aanwezigheid van eieren enverse inboringen. Treft men inhetmonster vijfofmeer eieren plus
inboringen aan,dan isbestrijding verantwoord. Dit is dus debestrijdingsdrempel. Debemonstering is niet eenvoudig enmoet vanwege de lange vliegperiode somsmet eentussenpoos van eenweekmeermalen worden herhaald.
Bij overschrijdingvan debestrijdingsdrempelmoetworden gespoten. In
verbandmet het optreden van een gedeeltelijke (partiële)tweede generatie
dientmen inwarme zomers,vooralwaar de fruitmot al eerder isgesignaleerd,ook inaugustus te bemonsteren.
In Zwitserse en enkele andere fruitgebieden waar de fruitmotbelangrijk is (inhet algemeen dus gebiedenmetwarme zomers),brengt men half
juliwel 'meibanden' (stroken golfkarton) rond eenaantal stammen aan.
Na de zomerwordt het aantal rupsen in debanden geteld. Dit aantal,omgerekend perboom,wordt alsmaatstaf gebruikt voor het aantal vlinders
en rupsen dat het volgend jaarkanworden verwacht. Inons landwordt
dezemethode niet toegepast.
InFrankrijk bemonstert men inde zomerwel een aantal vruchten, bijvoorbeeld 1000vruchten vanvijftig daarvoor uitgekozen proefbomen in een
boomgaardperceel,alsbasis voor het al danniet uitvoeren van eenbespuiting.
InEngeland (Kent)past menwel sexferomoonvallen toe omvast te stellen ofbestrijding van de fruitmot nodig is (2).Men acht danbestrijding gewenst als ervijf ofmeermotjes perweek zijn gevangen,gedurende
tweeweken van iedere vierweekse periode.Debespuiting vindt eenweek na
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detweedeweekmetvijfofmeer gevangen vlindersplaats.
Er zijnooklokpotten ingebruik welke"bijvoorbeeldgistende fruitsappen bevatten eventueelmetandere toevoegingen. Toevoegingvananijs olie
aandelokpot zoudevangst vanfruitmotten doen toenemen.Opdergelijke
lokpotten (baits)komenookdevrouwtjes af,hetgeen voor bepaaldewaarnemingen zeer aantrekkelijk is.Hoewel erinhetalgemeenmaar weinig
exemplarenmeeworden gevangen,pastmenzesomstochtoe (1U6, 160).
Friedrich (9*0beschreefin1953eengoedtoepasbare depotkist voorde
fruitmot. Deze kistwordt opeenbeschaduwde plaats halfindegrondgegraven,metwormstekige vruchten gevuldenmet 'meibanden'tegen dewandenvoorzien.Volgroeide rupsen diedevruchten verlaten zoeken daneen
schuilplaats inhetgolfkarton omeencocontespinnen enteoverwinteren.
De vlinders welkenadewinter verschijnen,worden inglazen buizen verzameld,welke zichinhetdekselbevinden.Dedagelijks verzamelde aantallen geveneenredelijke weerspiegeling vanhetverschijnen vandevlinders
indeboomgaard. Zodoendewordt eenbasis voor deadvisering vanbestrijdingstijdstippen verkregen.

Overige bladrollers
Vooreengoede gewasbescherming ineenboomgaard moetmenbehalvede
populatie vandevruchtbladroller endefruitmot ookdievandeoverige
bladrollers volgen.Netalsvoordevruchtbladroller geldt ookvoorde
andere soorten diedevruchtschil beschadigen,datdeoverwinterde rupsen
inhetvoorjaarweinig gevaarlijk voorhetfruit zijn.Indezomer zijn
de grote appelbladroller,deleverkleurige bladroller enderode knopbladroller somsvanenigebetekenisbijdetoepassing vangeleide bestrijding.
Bij toepassingvangeïntegreerde bestrijding spelen deze soorten eengrotererolenmoetmenzeerbeslist ookdeze soorten bemonsteren.
Vereenvoudiging vanhetspuitschemakannaenige jarentothinderlijke
vermeerdering leidenvantevoren onbetekenende bladrollersoorten(zie
hoofdstuk 10.2.). Omdeze redeniserindithoofdstuk ookaandacht voor
debemonstering vandeze 'secundaire' bladrollersoorten.

Heggebladroller(overwinterendeeispiegels)
Vandeherfsttothetvoorjaar heeftmendegelegenheid omopdebomen
naardeaanwezigheid vaneispiegels optakken enstammentekijken.Men
zalbemerken datdeeispiegels niet altijd gelijkmatig over debomen zijn
verdeeld. Daarom doetmenergoedaandeverschillende boomrijen langste
lopenendaarbijopeispiegels teletten.Opdezewijzewordt daneen
groot aantal bomen bemonsterd.Alsgemiddeld ééneispiegelpertien kleine spilbomen ofperdrie grotere bomen wordt aangetroffen,moetmenrond
debloei spuiten.Debestrijdingsdrempelwordt danbereikt,omdat eenenkele eispiegeluitwel50-80ofmeer eierenbestaat.Mede daardoor komen
derupsen vaak plaatselijk geconcentreerd voor.
De rupsen verlaten deeieren gedurende eenvrij lange periode,welke
zichuitstrekt vankort vóórtotnadebloei.Omdat bestrijding kort voor
debloei moet plaats vinden tegen dejuist verschijnende rupsenkanmen
niet wachtenmethetnemenvaneenmonstertotderupsen indebloemtrossen zijntevinden.Insommige jarenkannogeentweede bespuitingbijhet
afbloeien nodig zijn.Dithangtafvanhetaantal eispiegels endelengte
vandeverschijningsperiodevanderupsen.
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Topspinner(apartoverwinterendeeieren)
De vlinder van detopspinner legt de eieren apart tegen twijgen.De
kleine,platte,rood gekleurde eieren zijnmoeilijk te vinden enkomen in
intensiefbespoten "boomgaardenbijna altijd inkleine aantallen voor.Bestrijding is dan ook zelden nodig. Een spuitdrempel isniet aante geven.

Soortenmetoverwinterendekleinerupsen
Debladrollersoorten welke alskleine rups overwinteren,kunnen als
één groepwordenbehandeld ten aanzien vanhun schadelijkheid enspuitdrempel inhet voorjaar. Evenals bij de vruchtbladroller zijn devoorjaarsrupsen van de andere soorten nauwelijks of niet gevaarlijk voorhet fruit.
Het zijn doorhun gedragmin ofmeer secundaire soorten,waarvan derupsenwelke in de zomeruit deeieren komen,inhet algemeen niet erggevaarlijk zijn. Zijblijven in de zomer vaakklein enmaken in de herfst
spinsels tegen detakken om dewinter in doortebrengen.De rupsenbevinden zich in de zomerverspreid over deboomkruin en dus niet,zoals
bij devruchtbladroller,hoofdzakelijk in de scheuten. Bemonstering van
de scheuten is dan ookminder geschikt (1^8). Men moet deblad- envruchttrosjesbemonsteren om eenbeeld van depopulatie tekrijgen. Er zijn nog
geen speciale bestrijdingsdrempels voor dezeminder gevaarlijke soorten
opgesteld. Leroux en Reinier (150)hebben in 1959 fraaie bemonsteringsmethoden voor de rodeknopbladroller ontwikkeld,waarbij verschillende monstergrootten werden aangenomen in deloop vanhet seizoen.
Dekoolbladroller en deleverkleurige bladroller zijnbij uitzondering
werkelijk schadelijk opgetreden in intensiefbehandelde boomgaarden. De
rodeknopbladroller komt daarentegen ingeïntegreerde engeleide boomgaardenwel eens in schadelijke aantallen voor,waarbijwerkelijk belangrijke
aantasting van devruchten optreedt in de zomer. In jonge boomgaarden,
waar deeerste jaren eenminimale gewasbescherming plaats vindt,vermeerderde deze soort zich soms tot schadelijke aantallen,zodat aparte aanpak
voorbestrijding nodigwordt.Doorverschillen in de vliegperiode zijn de
bespuitingen in juni tegen devruchtbladroller en de fruitmot namelijk
niet ideaal tegen de rode knopbladroller. De rupsen zijn bovendien inhet
voorjaarmoeilijk te doden inhun dichte spinselswaar zeinblijven en
hun somsbeperkte voedselopname.
Topbladrollers zijnmoeilijk tijdig tebemonsteren,omdat de rupsen
meestal op andere gewassen voorkomen.Devlinders leggenwel eens eieren
opvruchtbomen,maarhet zijnvooral derupsjes die zichmet spindraden
naar andere waardplanten, dus o.a. ook appel,laten zweven (zie de hoofdstukken U.8. en 8.4.). Vooral inboomkwekerijen isaantasting waargenomen,
waarbij eenbestrijdingsdrempelmoeilijk is aante geven. Inspectie van
scheuttoppen op aantasting door een rups zouer debasis voor moeten zijn.

11.6. Gewasbeschermingsmethoden
Alvorens opbemonstering vanbladrollerpopulaties,bestrijdingstijdstippen enbestrijdingsmiddelen inte gaan,worden eerst enige methoden
voor het beschermen vanhet gewas tegen ziekten enplagen besproken.
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De gewasbeschermingmaakt royaal gebruik van chemische "bestrijdingsmiddelen. In de loop van de jaren is gebleken dat sommige middelen zeer
ongewenst zijn voor hetmilieu of demens. Zij zijn daarom verboden of
staan op denominatie te verdwijnen. Men kan het aantal bespuitingenbeperken door goed acht te slaan op de insektenwelke op debomen voorkomen.
Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van geleidebestrijding. Een economisch nog niet interessante,maar uit andere hoofdewel aantrekkelijke
vorm, is de geïntegreerde bestrijding als volgende stap op deweg naar
nettere gewasbescherming. Voordat deze vormen van gewasbescherming nader
worden toegelicht,volgt hier eerst iets overbiologische bestrijding.

Biologische bestrijding
Biologische bestrijding in deoorspronkelijke betekenis slaat ophet
inschakelen van natuurlijke vijanden van schadelijkse insektesoorten (79,
93). Inengere zinwordt het woord 'biologisch' vaak gebruikt in debetekenis van 'niet tegen denatuur in'.In depraktijk komt het er dan vaak
opneer,datmen het gebruik van chemische middelen te ver vindt gaan en
hoogstens produkten vanplantaardige ofbacteriële oorsprongwiltoepassen terbestrijding van de schadelijke insekten. Ervalt een toenemende
belangstelling waarte nemen voorbiologische teeltmethoden en werkelijk
biologische bestrijding met natuurlijke vijanden.Daaropwordt in dehoofdstukken 9-5.en 13.naderingegaan,omdat erookbij geïntegreerde bestrijding naarwordt gestreefd denatuurlijke vijanden een zogroot mogelijke
rolte laten spelen.
Natuurlijke vijanden komen in demeeste boomgaardenweinig voor,omdat
zij door debestrijdingsmiddelenworden gedood,terwijlbovendien hun
prooidieren intekleine aantallen voorkomen.Het fruitspint kan inprincipe door roofmijtenvolledigbestreden enblijvend intoomworden gehouden. Gebeurt dit,dan spreekt menvan regulatie (ziehoofdstuk10.lt.).
Aphelinus
mali ,een eertijds van elders ingevoerde parasiet van de appelbloedluis,kan debloedluispopulatiewel tijdelijk terugbrengen,maar is
niet in staat totwerkelijke,blijvende regulatie op eenlaag niveau.
Naast parasieten zijnook roofvijandenbekendvanbladluissoorten,namelijk lieveheersbeestjes,gaasvlieglarven en roofwantsen. Of er regulerende soorten bij zijn,wordt evenwel betwijfeld. Ookbladrollers worden door
rovers enparasieten belaagd,maar over demogelijke betekenis van deze
natuurlijkse vijanden isnog onvoldoende bekend (ziehoofdstuk13.j.
Inde fruitteelt ishet momenteel met geen enkele 'biologische'methode (inengere zin)mogelijk omwerkelijk goede fruitoogsten te krijgen
zonder dat onnatuurlijke ingrepenmet bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen
plaats vinden. Bij sommige methodenwordt de gehele teeltwijze erbijbetrokken (zie 'geïntegreerde bestrijding' en 'BD-teeltmethode' in dit
hoofdstuk).
De appel stamt af vanwildeAtóws-soorten,welke in denatuur vooral
inbosranden voorkomen. Het ophopen van duizenden bomen bijeen inboomgaarden is zeeronnatuurlijk enhet is eigenlijk niet verwonderlijk dat
een zuiverbiologische aanpak tot dusver niet op redelijk commercieel vlak
is gelukt.Dit neemt niet weg,dat het desondanks wel mogelijk is bepaalde
natuurlijke vijanden inte schakelen en een deeltaak te gevenbij degewasbescherming. Hiernaar dient voor detoekomst gestreefd teworden.
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Geleide bestrijding
Bij geleide en geïntegreerde "bestrijdingwordt bemonsterd omvast te
stellenof eenbestrijdingsmaatregelnodig is (12,87, 162,178,18U,248).
Op"bepaaldetijdstippenbemonstert men debomen en stelt men vast welke
soorten en aantallen individuen erop voorkomen. De in standaard monsters
gevonden aantallen insektenworden afgewogen tegen spuitdrempels (18, 87).
Op dezewijze maakt toepassing van dekennis van de levenswijze en de
populatieontwikkeling der insekten een zeer doeltreffende gewasbeschermingmogelijk met minimaal gebruik vanbestrijdingsmiddelen.
De ervaring heeft geleerd dat eendergelijkebegeleiding eenvrijintensieve aangelegenheid kan zijn,maar tot uitstekende gewasbescherming
met eenminimaal risico voor fruitaantasting leidt.Menblijft immers
voortdurend op dehoogte vanhet insektenbestand op debomen,waardoor
verrassingen zijnuitgesloten. Dekeuze van de toe tepassen middelen
wordt geheel vrij gelaten.Men kiest het meest geschikte middel terbestrijding vande verschillende insekten,waarbij geen rekening wordt gehoudenmetnatuurlijke vijanden.Dezekunnendus géén nuttige rol spelen
wanneerbreedwerkende middelenworden toegepast endat is in de praktijk
tot dusver altijd het geval.
Men kan echter verfijningen in de geleide schema's aanbrengen.Dit kan
gebeuren doorweinig giftige middelen toe tepassen,middelen welke geen
regenwormen doden ofhetbest passen in een goede stoffenkringloop danwel
géénkans op spuitresidu's op devruchten opleveren.Men kanook een
'vroeg' schema inrichten,waarbij alleenbespuitingen die inhet begin
vanhet seizoenvallenworden uitgevoerd,bijvoorbeeld niet later dan1
of 15juli. Dit elimineert dekans op spuitresten vrijwel geheel.Allerlei
variaties zijn ermogelijk,maar men vat het systeemvanwege debemonsteringenwelke erbij nodig zijn,samen onder de gemeenschappelijke noemer:
geleide bestrijding.

Geïntegreerdebestrijding
Bij geïntegreerde bestrijding worden ook chemische bestrijdingsmiddelentoegepast. Hetverschil met geleidebestrijding is inhoofdzaak,dat
getracht wordt denatuurlijke vijanden vande schadelijke insekten en
mijten zoveel mogelijk gelegenheid tebieden eenbijdrage aanhet laag
houden van depopulaties van de schadelijke insekten te leveren (87).Dezevorm vanbestrijding wil zoveelmogelijk denatuurlijke weerstand op
debomen en in deboomgaard stimuleren enbenutten,dus ook dievannatuurlijke vijanden.Andere teelthandelingenworden erookbijbetrokken en pas
wanneer natuurlijke vijanden tekort schieten,wordt een andere bestrijdingsmaatregel getroffen. Zo'nmaatregel magberusten optoepassing van
een chemisch middel,maar middel entoepassing moeten voldoende selectief
zijn voor denuttige insekten enmijten. Deze moeten dus involdoende mate
inlevenblijven.
Geïntegreerde bestrijding is dus eigenlijk een combinatie vanbiologische en chemische bestrijding (79? 105,106, 127, 1^0). Over de gehele
wereld enook inons land ('De Schuilenburg' te Lienden)is enwordt onderzoek gedaan naarmogelijkhedenom geïntegreerde bestrijding van de
grondte krijgen. Geïntegreerde bestrijding is reeds praktischuitvoerbaar,hoewelmisschien nogniet op eenzelfde efficiënt economisch niveau
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als de gang"baregewasbescherming. Momenteel wordt inEuropees verband
moeite gedaan om een soort geïntegreerde productiemethodevan de grond te
krijgen,waarbij niet alleen de insekten,maar ook de schimmelziekten
wordenbetrokken.Bovendien wordt daarbij de gehele teeltwijze,met inbegrip vanbemesting,betrokken (218).

BD-teeltmethode
Delaatste jarenheeft debiologisch-dynamische landbouwmethode,kortweg BD-methode genoemd,meerbekendheid gekregen (192,231).BD-fruitteelt
vereist toepassing van eenvolledig aande vruchtbomen aangepaste boomen grondbehandeling,waarbij de gewasbeschermingsmaatregelen inhet geheel
moeten passen.Aan deBD-fruitteelt ligt de anthroposofische denkwijze
van Dr.Rudolf Steinerten grondslag. Daardoor betrekt men er een samenspel vananthroposofische begrippen bij. Deze hebbenvooral betrekking op
zogenaamde etherische (etherisch =vergeestelijkt]krachten welke kenmerkend zijnvoor de groei zondermeer,enastrale (astraal =op de sterren
betrekking hebbende lichamen)krachtenwelke de groei reguleren envormgevend zijn.Het voert tever hierop dieper inte gaan,maar het komt er
op neer datmenmoet trachten dit samenspel in goede banen te leiden en
zominmogelijk moet verstoren.Deboom staatbij dit alles centraal en
wel in zijnharmonische samenhangmet alleswat inhem is enhemomringt,
zoals degrond met zijnplantengroei,de verdere begroeiing inwindkeringen enlandschap enniet te vergeten de invloeden vanuit dekosmos.
Allerlei teeltmaatregelen en gewasbeschermingsmaatregelen staan indat
teken van deonderling samenhangende harmonie.BD-fruitteeltwordt inons
land weinigbedreven. Het is stellig ook niet eenvoudig alle gewenste
maatregelen op de juistewijze uit tevoeren. Hoe danook,BD-fruitteelt
heeft doorander gebruik van teeltmaatregelen niet een oogst welke precies
gelijk is aan dievan de gangbare fruitteelt.
Demethode is goedbeschreven enmen neemt het schoon houdenvangewas,
bodem enhet verdere milieuuiterst serieus.Dit is stellig eenbelangrijke redenwaarom deBD-methode delaatste jarenmeer inde aandacht isgekomen.

11.7. Vaststelling bestrijdingstijdstippen vruchtbladroller
In dehoofdstukken 8.6. en 8.7. is gesproken over de verschijningsperioden van de vlinders,eieren en rupsen,evenals over de duurvan deverschillende ontwikkelingsstadia. Met vanglampen en sexferomoonvallen kan
men de vlucht van dag tot dag volgen (19,72, 129)•Wanneer gedurende enkele dagen vlinders zijn gevangen,kanmen aannemen dat paring heeftplaatsgevonden endat de eerste eieren worden gelegd. Tenslotte valt het laatst
waargenomen vluchttopje samen met het einde van de eilegperiode. Op deze
wijzewordt reeds een aantal jaren de eilegperiode vastgesteld (28,29,
61, 72, îk2, 179,209);zie ookafbeelding 55.
Het aantal eieren datwordt gelegd,houdt verband met het aantal aanwezige vlinders enhun activiteit en daardoormet de temperatuur. Praktischbeschouwd komt het erop neer,dat op dagenmet grote vlindervangst
ook veel eierenworden gelegd. Is éénmaal de datum van eerste eilegbekend,danwordt gebruik gemaakt vanhet verband tussen de duurvan hetei-
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Stadium en detemperatuur. Dit verband is intabel 1(zie hoofdstuk 8.7.,
"biz. 110)weergegeven. Met deze tabel kanmen nauwkeurig vaststellen (berekenen)wanneer een eiuitkomt. Ditbetekent dat ook de gehele verschijningsperiode van de rupsen isvast te stellen. Tabel 1werd in 1979omgewerkt tot eentemperatuurschijf,welke inhoofdstuk8.7-is besproken
(afbeelding U1+).Voorverdere uitwerking raadplege men dat hoofdstuk. In
afbeelding 55isde gehele procedure schematisch weergegeven.

VERSCHIJNINGSPERIODE RUPSEN
HATCHING PERIODOF CATERPILLARS

AANTAL VLINDERS
NUMBER OF MOTHS

EILEGPERIODE
PERIODOF EOGPRODUCTION

Afbeelding 55: Vruchtbladroller. Vaststelling van de bestrijdingsperiode, welke gebaseerd
i s op de periode waarin de jonge rupsen de eieren (in juni) verlaten.
Figure 55: Adoxophyes orana. Determination of spraying dates on the basis of the hatching
time of young larvae (in June).

Voor de fruitmot z i j n i n sommige f r u i t g e b i e d e n zogenaamde t e m p e r a t u u r sommen i n gebruik ( z i e hoofdstuk 9.7-)> waarmede men geruime t i j d t e v o r e n
kan s c h a t t e n wanneer de e e r s t e v l i n d e r s z i j n t e verwachten. Ook kan men
s c h a t t e n wanneer de hoofdvlucht p l a a t s z a l vinden en het einde van de
v l u c h t . In Zwitserland wordt een temperatuursom-methode t o e g e p a s t voor de
fruitmot (11+5, 278, 279). In Engeland gebeurt d i t ook ( 2 3 8 ) . De sommen
lopen e n i g s z i n s u i t e e n n a a r gelang de l i g g i n g van het f r u i t g e b i e d ( b r e e d t e graad) . In ons land geven de sexferomoonvallen zo t i j d i g een nauwkeurige
indruk van de v l u c h t , dat daarmede voldoende i n f o r m a t i e wordt verkregen
en e r geen behoefte meer b e s t a a t aan de h i e r v o o r bedoelde temperatuursommen voor h e t v e r s c h i j n e n van de v l i n d e r s .

11.8. Effect van een of meerdere bespuitingen
Gewasbeschermingsmaatregelen hebben t e n doel door middel van b e s p u i t i n gen de i n s e k t e p o p u l a t i e s beneden de schadegrens t e houden. Bij b e s t r i j d i n g
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van rupsen welke u i t e i e r e n komen, "bereikt men het b e s t e r e s u l t a a t a l s het
middel gedurende de gehele v e r s c h i j n i n g s p e r i o d e aanwezig i s . Dit kan men
bereiken met een middel met lange werkingsduur en door een middel zonodig
meermalen toe t e p a s s e n . In a f b e e l d i n g 56 wordt h e t b e s t r i j d i n g s e f f e c t
v o o r g e s t e l d van b e s p u i t i n g e n met een k o r t werkend middel, i n h e t geval dat

Afbeelding 56: Het effect van êén (a), twee (b), drie (c) of vier (d) bespuitingen, die in
elk der situaties optimaal zijn toegepast. In dit voorbeeld wordt de totale
werkingsduur van het spuitresidu na een behandeling (A) gesteld op een
week. De verschijningsperiode van de rupsen (dus de bestrijdingsperiode)
bedraagt vier weken. In elk der grafieken is rechts het bestrijdingseffect
(in percentage dode rupsen) af te lezen.
Figure 56: Effects of one (a), two (b), three (c) or four (d) sprays^ applied optimal in
each of the situations. In this example the insecticide used has an over-all
effect for one week. Thehatching period of the caterpillars (i.e., the control period) lasts 4 weeks. To the right of each óf the graphs the extent of
control (as percentage dead caterpillars) is shown.
de rupsen over een periode van v i e r weken v e r s c h i j n e n . Een enkele b e s p u i t i n g midden in de v e r s c h i j n i n g s p e r i o d e doodt l i e f s t 6f % van a l l e rupsen.
Wil men twee keer s p u i t e n dan wordt het b e s t e r e s u l t a a t b e r e i k t a l s deze
twee b e s p u i t i n g e n weer middenin de v e r s c h i j n i n g s p e r i o d e van de rupsen
v a l l e n . Het e i n d r e s u l t a a t wordt dan verhoogd t o t 87 %• Zo wordt een doding van 96 %r e s p e c t i e v e l i j k 100 % b e r e i k t met d r i e dan wel v i e r b e s p u i t i n g e n . Dit voorbeeld geeft d u i d e l i j k aan dat het e f f e c t van de derde bes p u i t i n g s l e c h t s 9 %b e d r a a g t . Deze ( e x t r a ) b e s p u i t i n g ' l o o n t dus n i e t
gauw'!
Onder ' t o t a l e ' werkingsduur van een middel v e r s t a a n wij de som van het
d i r e c t e ( i n i t i ë l e ) e f f e c t op de r e e d s aanwezige rupsen en het e f f e c t van
het s p u i t r e s i d u . Daarbij d i e n t men t e bedenken dat een c o n t a c t v e r g i f vaak
r u p s j e s doodt, welke reeds een paar dagen -soms een week- tevoren z i j n
verschenen.
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Inhet geval van devruchtbladroller moet men bedenken,dat de rupsen
die in juni het eerst verschijnen ook het eerst aan deverpopping toe
zijn in juli. Dat"betekentdat zij inaugustus devroegste vlinders zullen
opleveren.Deze vroegste vlinders geven in sommige jaren nakomelingen die
zich snel ontwikkelen tot vlinder van dederde generatie.Deze snel doorgroeiende rupsen zijn gevaarlijker voorhet fruit dan deklein blijvende,
later verschenen rupsjes (zie dehoofdstukken 8.10. en 9-1•)• Het kan om
deze reden verkieslijk zijn injuni vooral devroegst verschijnende rupsen
van de vruchtbladroller goedte"bestrijden.Misschien zal zo'n enkele
'vroege'bespuiting wat minder rupsjes doden zodat niet 67 %, maar bijvoorbeeld ^5 %van de rupspopulatie wordt gedood. Een tweede bespuiting
vergroot ookhier het effect,maar danmetbijvoorbeeld 30 %, zodat met
deze twee bespuitingen 75 %rupsdoding wordt bereikt.Maar daarbij zijn
wel de gevaarlijkste rupsen gedood. Gebruikt men eenlangerwerkend middel, zoals meestal het geval is,danwordt het totale effect van twee
'vroeg' gekozen bespuitingen natuurlijk groter.

11.9.Resistentiebijbladrollerstegeninsekticiden
Werkelijke resistentie tegen insekticiden is in ons land vastgesteld
bij het fruitspint,maar niet bij enige bladrollersoort. De indrukbestaat dat de rupsen somswatminder gevoelig zijn dan een aantal jaren
geleden. Ditwerd waargenomen inlaboratoriumproeven,welke wij sedert
1966uitvoeren om de gevoeligheid van jonge vruchtbladrollerrupsen tegen
bestrijdingsmiddelen te toetsen. Indat geval spreken we niet van resistentie,maar van 'tolerantie'ofverminderde gevoeligheid. De rupsenleken inonzeproeven minder gevoelig voorverschillende insekticiden,maar
merkwaardigerwijzenauwelijks voor het middel carbaryl.
Denieuwe pyrethroïden zijn evenals DDT,de fosforesters en decarbamaten,insekticiden die als zenuwgifworden aangeduid. De werkingsmechanismen zijn echter niet inalle finesses precies gelijk.Resistenties tegen demiddelen zijn evenwelmogelijk enbij sommige insekten reeds ontstaan. Regelmatige uitwisseling van vlinders tussen boomgaard en omgeving
zouhet ontstaan van sterke resistenties misschien kunnen afremmen. Selectie blijft evenwel mogelijk engrotere tolerantie isdaarom niet uitgesloten,evenals datbij DDT en fosforesters het geval is.Eenminimaal en
juist gebruik van debestrijdingsmiddelen is steeds aan tebevelen. Inandere landen iswel resistentie tegen DDT enandere insekticiden ontstaan
bij bladrollers,bijvoorbeeld de geelband bladroller Argyrotaenia
velutinana en de fruitmot. Invele strekenvan deVerenigde Staten van Amerika
waren deze insekten reeds jaren geleden niet meer met genoemde middelen
tebestrijden(62).
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12. Gewasbeschermingsmiddelen
en -technieken en toetsing van hun effect

12.1. Chemische en biologische bestrijdingsmiddelen
Chemische bestrijdingsmiddelen
InHoofdstuk.11.5.isuitgelegd dat erverschillende opvattingen over
gewasbescherming zijn,hoewel toch"bijallemethoden "bestrijdingsmiddelen
worden toegepast. Of eenmiddel als gunstig ofongunstig wordt beoordeeld,
hangt inhoge afvan eigenschappen als giftigheidsgraad,werkingsduur,afbreekbaarheid enwerkingsspectrum. Sommige middelen zijnbijzonder specifiekvoor een soort ofgroep insekten. Velemiddelen zijn larvedodend
(larvacide),andere eidodend (ovicide). Intabel k is een aantal gangbare
rupsbestrijdingsmiddelen opgenomenmet opgave van de giftigheidsklassen
voorwarmbloedigen, residu-toleranties enveiligheidstermijnen tussen toepassing en oogstdatum.
Het isbelangrijk dat de chemische samenstelling van eenbestrijdingsmiddel bekend is evenals de afbreekbaarheid en de ontledingssnelheid.
Van demeeste organische fosforverbindingen zijn de ontledingsprodukten
vrij goedbekend,wat belangrijk is inverband met neveneffecten die zich
op de lange duurkunnen voordoen. Deprodukten komen uiteindelijk meestal
op debodem terecht en dit kan ongewenst worden inverband met storing
vanhetbodemleven. Bovendien moet de vraagworden gesteld ofde stof,
bijvoorbeeld nauitspoeling viahet grondwater,in sloten endeverdere
omgeving van deboomgaard kankomen. Eis is steeds dat deprodukten voldoende in de stoffenkringloopmeedraaien. Ophoping in debodem kanop de
duur namelijk zeernadelige gevolgen hebben. Zobleek in deU.S.A. dat na
jarenlange toepassing van loodarsenaat tegen de fruitmot denormale plantegroei onmogelijk werd (73). De organische fosforverbindingen schijnen
als regel redelijk snelaf tebreken inprodukten diemeestal geen ernstigblijvend bezwaar voorhet milieu opleveren. Van de tot voor kort veel
toegepaste gechloreerde koolwaterstoffen als DDT isbekend,dat zij inhet
algemeen langzaam afbreken.Vooral dezemiddelen hebben doorophoping in
debodem soms ernstige verstoring van de visstand gegeven. Ook isvergiftiging van roofvogels doorverkeerde toepassing voorgekomen. Sommige stoffenbleken zich invetweefsels op tehopen enbijvermagering vanhet dier
weer vrij tekomen.
De carbamaten remmen evenals de fosforverbindingen en gechloreerde
koolwaterstoffen deprikkeloverdracht aan de zenuwuiteinden. Carbarylbezit in dat verband goede rupsdodende eigenschappen,maar wordt tegenwoordig toch meer als vruchtdunningsmiddel toegepast.
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Tabel h: Giftigheidsgraad voor de mens (+ = g i f t i g ; + = matig g i f t i g ; - = gering g i f t i g ) ,
r e s i d u - t o l e r a n t i e (mg/kg), veiligheidstermijn (dagen) en s e l e c t i v i t e i t voor bijen
in de bloei (+ = selectief) van insekticiden die in Nederland zijn toegelaten op
appel en peer met hoofd- of nevenwerking tegen b l a d r o l l e r s .
Table 4: Rate of human toxicity (+- poisonous ; +_ ~ moderately poisonous; - = slightly
poisonous)3 residue tolerance (mg/kg)3 interval (in days) and selectivity
for
bees (+- selective)3
of insecticides with main or secondary effects on leafvollers.
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residu-tolerantie
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dagen)

selectiviteit
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debloei
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rate of
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residue
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(in days)
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for bees in
blossomtime

azinfos-methyl
bromofos
bromofos-ethyl
carbaryl
diflubenzuron
malathion
methidathion
mevinfos
omethoaat
parathion
permethrin
tetrachloorvinfos
trichloorfon

Bacillus

thuringiensis

Pyrethrum/piperonylbutoxide

+

OA

-

1,5

7

+
+

0,1+

1+2
1+

+
+
+
+

+

-

3
1

21

28
h

0,5
0,5
0,1

21

0,1

21
21

0,5
1
2
2

0,5/3

+
+
+

7
7
^
10

2

Organische t i n v e r b i n d i n g e n , a l s c y h e x a t i n dat a l s a r c a r i c i d e t e g e n
f r u i t s p i n t wordt t o e g e p a s t , hebben h i j een a a n t a l i n s e k t e s o o r t e n i n v l o e d
op de voedselopname. Het i n s e k t s t o p t dan enige t i j d met h e t opnemen van
v o e d s e l , wat b i j v o o r b e e l d b i j k l e i n e i n s e k t e s t a d i a t o t de dood kan l e i d e n .
Men duidt d e r g e l i j k e middelen wel aan a l s ' a n t i f e e d i n g components'. Een
d e r g e l i j k t i n p r e p a r a a t wordt i n de katoen wel t e g e n rupsen t o e g e p a s t ( 2 1 ) .

Middelenvanplantaardigeendierlijkeoorsprong
Stoffenvanplantaardige endierlijke oorsprong hebbenmeestaleen
kortewerkingsduur,maar zijdraaien vermoedelijk goedindestoffenkringloopmeeenophoping indebodem isniet aannemelijk. Pyrethrum (bevat
Pyrethrinen),Derris (bevat rotenon)enRyania (bevato.a.ryanodine)
zijnvanplantaardige oorsprong enbezitten rupsdodende eigenschappen.
Ryaniaisnogal specifiek voorhetbestrijdenvanfruitmotrupsen.Doorde
hogeprijs enhetkleine afzetgebied zijn voor deze 'biologische' middelen
meestal niet dethans vereiste,kostbare proeven genomen,welke worden
vereist voor (blijvende)toelating indeteelt.

165

Bacteriepreparaten
Bacteriepreparaten op"basisvan Bacillus
thuringienais-staiemen
hebten
min ofmeer specifieke,rupsdodende eigenschappen en zijnvoorwarmbloedigen ongevaarlijk. De in de (gedroogde)bacterie aanwezige toxine-kristallen kunnen inde voordarm van een insekt door dewand dringen enhet
insekt vergiftigen. Bijandere insekten kiemt debacteriespore inhet
darmkanaal ennavermeerdering treedt eenbacterieziekte opwelke dodelijk
kan aflopen. Het eerste proces verloopt snel en veroorzaakt een snelle
doodvan hetbetreffende insekt.Het tweede proces verloopt trager. De
gevoeligheid van de verschillende insektesoorten veroorzaakt een zekere
mate van selectiviteit.Als gevolg van deopname van de op debomen gespotenbacteriën,welke eennogkiembare sporebevatten en toxine-kristallen,
neemt de eetlustbijhet insekt af enhet stopt kortere oflangere tijd
met de voedselopname. Ertreedt dus een 'anti-feeding' effect op.Bij
kleine rupsen kan intussen,doorverdroging,de dood intreden, zelfs al
zouhet toxine als zodanig niet dodelijk voorhen zijn. Sommige rupssoorten zijnvrij goedmetbacteriepreparaten tebestrijden,de vruchtbladroller is erbetrekkelijk ongevoelig voor,enmeer dan 6O-65 %bestrijding van de rupspopulatie wordt zeldenbereikt.
Pathogèneinsektevirussenenschimmels
Inonsbehaalden -invervolg opvroeger onderzoek van Ponsen enDe
Jong (I9M- delaatste jaren Peeters en inJapan Ito enmedewerkers (120)
successenmet eenparasitair virus van devruchtbladroller. Ookworden er
proeven genomen met een granulöse virus van de fruitmot,o.a. in Zwitserland (1+7)en in Engeland (102).
Zo zijn erookparasitaire schimmels bekend,die onderbepaalde omstandigheden in staat zijn insekten te doden.Met de schimmel Beccuveria
bassiana
werden veelveldproeven genomen. De schimmel kan het insekt via de mond,
maar soms ookvia andere delenbinnendringen.Virussen moeten steeds in
het darmkanaal vanhet insekt terecht komen,hetzij reedsbijhet verlaten vanhet ei danwel laterbij devoedselopname. Eenpassende,gelijkmatige bedekking van debladerenmet virusdeeltjeswordt daarvoor vereist,
hetgeen geen geringe opgave voor de spuittechniek betekent. Het snelonwerkzaamworden van devirusdeeltjes op debomen is een andere moeilijkheid die overwonnen moet worden. Bij debestrijding komthet erop aan,
dathet insekt in eenbepaalde tijd een zekere hoeveelheid ziekteverwekker naarbinnen krijgt. Om een indrukvan zo'nvirus te geven,vermelden
wij, dat een granulosevirus tegen devruchtbladroller toepasbaar is in
een dosering van zo'n 1-100 miljardvirusdeeltjesper liter spuitvloeistof.
De juiste dosering dient nogteworden uitgezocht,maar de reeds behaalde
resultaten maken een toekomstig gebruik van virussen terbestrijding van
bijvoorbeeld de vruchtbladroller en de fruitmot niet onwaarschijnlijk.Anders danmet sluipwespen het geval is,kanmen virussen inalle bestrijdingsschema's toepassen,dus zelfs samen met breedwerkende insekticiden.
Tenslotte isdeproduktie van hetvirus momenteel ook nog zeer moeilijk.
Middelenmet hormoonwerking
Devervellingen wordenbij insekten door een samenspel van hormonen
geregeld. Inhoofdlijnen zorgt eenvervellingshormoonvoor het inzetten
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van een vervelling,terwijl deaanwezigheid van veel jeugdhormoon (juvenielhormoon) erdaarbij voorverantwoordelijk is,dat de rupsweer in een
volgend rupsstadium komt.Neemt dehoeveelheid jeugdhormoon af,dan gaat
de rupshij de vervelling naar het volwassen stadium toe en verpopt hij
totvlinder. Dit geheurthijhladrollers normaal inhet laatste (vijfde)
larvestadium. Hu zijn er chemische verbindingen hekend,die het effect
van dat juveniel hormoon bezitten (1,UO, 217,222).Zo'nmiddel noemt
men juvenielhormoon analogon.Dient men zo'n stoftoewanneer een rups
zichinhet laatste larvestadium bevindt,danontstaat geenpopmaar een
extra rupsstadium. Dit proces blijkt echter zo ingrijpend te zijn,dat het
dierten dode isopgeschreven of eenvlinder oplevert die steriel is.Ook
ontstaanwel tussenstadia diehalfrups half pop zijn.In ieder geval sterft
depopulatie vrijwel uit!De stoffen kunnen op debomen worden gespoten.
Een nadeel van dergelijke middelen is, dat de rupsen pas gedood worden
wanneer zijreeds volgroeid zijn enbeschadigingen hebben aangericht.Als
gevolghiervan ligt de toepassingsperiod.evoor de vruchtbladroller dan ook
inhetvoorjaar enwel inmeiwanneer de rupsen inhet laatste larvestadiumkomen.Devoorjaarsrupsen zijn namelijk weinig gevaarlijk.Als de
populatie zoverwordt teruggebracht,dat devolgende generatie in junijuli geen gevaarlijke omvangmeerbereikt,heeftmen toch een goedresultaatbehaald. De immigratie van vlinders uit deomgeving moet natuurlijk
zoklein zijn,dathet gunstige effect blijft gehandhaafd.
Erwordt nog geëxperimenteerd met andere chemische middelen die devervellingbeïnvloeden namelijk met zogenaamde precocenen. Deze zorgen er
juist voor,datbij de vervelling steeds het volwassen insekt ontstaat.
Precocenen blijken op jonge enoudere rupsen tewerken enbij toepassing
tegen jonge rupsenkunnen heelkleine vlindertjes ontstaan,welke bijna
of compleet steriel zijn.Ook op deze wijzevermindert depopulatie of
sterft zeuit.
Eigenschappenvanmiddelen
Middelen waarvan het effect pas tot uiting komt als zij doorhet insekt
worden gegeten,noemt men vreetvergif
ten. Loodarsenaat isdaarvan eenbekendvoorbeeld. Hetwerdvroeger tegen fruitmotrupsen toegepast via een
zgn. kelkbespuiting. Eirupsen welke via dekelkholte de vrucht binnen gingen,werden gedood als er zichloodarsenaat inbevond. Een vreetvergif is
vaakmin ofmeer selectief,omdat nuttige insekten -welkeniet van hetgewas eten- ergeenhindervan behoeven te ondervinden. Ookbacteriepreparaten kunnen alsvreetvergifworden beschouwd.
Velemiddelen met ei-,rups- ofvlinderdodende werking bezitten een
contact-effect.
Als een insekt met het middel inaanraking komt,dringt
de stofnaarbinnen,waarhet zijnuitwerking heeft.Vergiftenwelke als
zenuwgifbij insekten werken,doen ditbijvissen,vogels en zoogdieren
ook. De giftigheidsgraad isvoor insekten enmensen vaak sterkverschillend. Zo ismalathion veel giftigervoor diverse insekten danvoorwarmbloedigen. Dit isook bijverschillende pyrethroïden als permethrin,decamethrin en Cypermethrin het geval.Contactvergiften kunnen uitstekend curatieftoegepast worden.Als rupsen over een lange periode verschijnen,
zoalsbij devruchtbladroller in juni,hebbenmiddelen met eenlangewerkingsduur vaak eenvoordeel.Middelen als azinfos-methyl,carbaryl enpermethrin hebben ook een effect op de vlinders.Als gevolg van toepassing
tijdens de vluchtperiode wordenminder eieren gelegd,wat het uiteinde-
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lijke doel ten goede kan komen.Hetmiddel omethoaat bezit "bovendien nog
eidodende eigenschappen. Diflubenzuron is eenmin ofmeer specifiek middelterbestrijding van fruitmotjes enwintervlinders. Het brengt hetvervellingsmechanisme indewar,zodat een larvebij eenvolgende vervelling
mislukt en doodgaat. Hetmiddelheeft hoegenaamd geen effect tegen de
vruchtbladroller en deleverkleurige bladroller. Diflubenzuron isbovendien selectiefomdat het een aantal natuurlijke vijanden spaart.
Stoffenwelke inhet planteweefselworden opgenomen envandaar naarandereplaatsen in deplantworden getransporteerd,noemt men
systemtsche
middelen.
In zwakke vormkomt de eigenschap voor alshet middel in de
bladschijf doordringt ofvan debladbasis naar debladtopwordt vervoerd.
Demeest uitgesproken systemischewerking hebbenmiddelen welke door de
wortels worden opgenomen en de gehele plant doorworden getransporteerd
om overal indebladerenwerkzaam te zijn. Zowel sapzuigende alsbladetende insektenkunnen met bepaalde systemische middelen worden bestreden.
Formuleringen
Insekticiden worden altijd 'geformuleerd'toegepast,bijvoorbeeld als
spuitpoeder of emulgeerbaar produkt. Erworden stoffen aan toegevoegd
welke ervoormoeten zorgen,dat de spuitvloeistof zichbijrijkelijke toepassing als een fijne film over blad,vrucht entakverdeelt. Bovendien
zorgen zijvoor een goede 'hechting' aan de ondergrond.
Ook is er eenwijze van formuleren welke aangeduid wordt met 'encapsulering',wat dus inkapselen betekent.De zeer fijne deeltjes van hetbestrijdingsmiddelworden daarbij omgeven door een dun laagje plastic of
andere stof (welke eventueel langzaam inwaterafbreekbaar zijn). Dit
laagje moet ervoor zorgen,dat hetbestrijdingsmiddellangzaamaannaar
buitenwordt afgegeven. Eenprodukt met contactgif-werking kan op deze
wijze zelfs selectiefworden toegepast,alshet vrijkomen langzaam genoeg
plaatsvindt. Dewerkingsduur wordt bovendien verlengd. De ingekapselde
deeltjes zijn zo fijn,dat zijnormaal verspoten enverneveld kunnenworden. Hetmiddel krijgt op deze wijze automatisch nieuwe eigenschappen erbij, namelijk een gelijkmatig vrijkomen van dewerkzame stof gedurende
lange tijd,met alsbijkomstigheid debetrekkelijke selectiviteit bijcontact. Deze selectiviteit kanbovendien berusten op het dood gaan van insekten dieblad met de deeltjes opeten,terwijl overlopende insekten er
weinig hinder van ondervinden.

12.2. Alternatieve gewasbeschermingstechnieken
Wegvang
Massaalwegvangen vanvlinders kan leiden tot vermindering van depopulatie entot minder aantasting vanhet gewas.Devraag is echter of er
voor dit doelvangmethoden zijn. Inverschillende landen wordt de laatste
jaren onderzocht of sexferomoonvallen daarvoor geschikt zijn. Sexferomonen
zijnbij sommige insektesoorten,o.a.bij de fruitmot en devruchtbladrollerimmerszeer selectief en zeer attractief {kO, Ui, 1TT)- In Zwitserland
(57)en in deVerenigde Staten (156,161, 197)zijnproeven genomen over

dewegvang van de fruitmot inboomgaarden. In ons land doet Van der Kraan,
van het Instituut voor Onderzoek BestrijdingsmiddelenteWageningen,onderzoek naarwegvang van de vruchtbladroller. Proverbs enmedewerkers (197),
MacLellan (156)enMadsen enmedewerkers (161)konden de fruitmotaantasting
beperken, doch niet tot nul terugbrengen doormassaalwegvangen van de
vlinders in sexferomoonvallen.Uit de tot dusver bereikte resultaten blijkt
dat er geenmogelijkheden vooruitroeiing zijn te verwachten,maar er zijn
wel goede kansen op eenredelijke onderdrukking van depopulaties vandeze soorten. Eenvoordeel van dewegvangtechniek isdat erveelminder feromoonbijnodig isdanbij verstoringstechnieken.

Verstoring
Bijverstoringstechnieken wordt namelijk zoveel feromoon in deboomgaardverdampt dat demannetjes devrouwtjes niet meer kunnen ontdekken
als zijop de feromoongeur afgaan. De geheleboomgaard isdanmet feromoongeur bezwangerd. In een aantal veldproeven isreeds gebleken dat hierdoorhet aantal paringen duidelijk afneemt (85).En dit heeft tot gevolg
dat erminder bevruchte eierenworden gelegd ennaderhand minder rupsjes
verschijnen. Dit is inderdaad het geval bij de fruitmot (51,56, 113,161,
169, 181,197),maar ookbij anderebladrollers zijn reeds aardige successen geboekt,o.a.bij depruimemot in Zwitserland en de vruchtbladroller
in Zwitserland enNederland. Cardé enmedewerkers (51)verstoorden de paringbij de fruitmot bijnavolledig,doorverdampers met feromonen in de
boomgaard tebrengen. Zijpasten daarbij 1700verdampingspunten toewelke
tesamen 50mg feromoon per dag verdampten. Ook Hathaway en medewerkers
(113)stelden gunstige effecten vast,namelijk 98 %vangstreductie bij de
fruitmot.Dergelijke alternatieven voor gewasbescherming vereisen inveel
gevallen aanvullend onderzoek van verschillende aspecten dietot dusver
niet van veelbetekenis waren (58).Voor het feromoon van de fruitmot,
codlemone,stelde Charmillot (56)o.a. vast dat de verdamping in rubber
ofplastic verdampers bij 25 Cdrie keer sneller plaatsvindt danbij
20- C.Hetmateriaal dat voor het verdampen wordt gebruikt,beïnvloedt
het resultaat eveneens. Om eenredelijk gelijkmatige verdeling vanhetferomoon in delucht te krijgen,moeten demet feromoon geïmpregneerde slangetjes aan de randvan deboomgaard veel dichter opeen hangen danmiddenin. Volgens Charmillot zou een enkele verdamper inhet centrum van de
boomgaard eenbereikt van 225 tot UOOm kunnen hebben. Hijbereikte een
paringsverhindering van 53tot 98 %, gemiddeld van 90 %. Dit effect bleek
onafhankelijk vanhet aantal vlinders indeboomgaard. Ongeveer 15gram
vanhet feromoon moest per haworden verdampt om een dergelijk resultaat
te verkrijgen,hetgeen neerkomt op de verdamping van slechts 1mgcodlemoneperuur per haboomgaard. Volgens de prijzen van 1980 zou daarmede
eenbedrag van circa ƒ2 0 0 , — perha aanmateriaal enpreparatieloon zijn
gemoeid. Gezien de ijlere verdeling vanverdampers binnenin een boomgaard,
zouden dekosten tot misschien wel ƒ 5 0 , —perha teruggebracht kunnen
worden voorbehandeling van een groter aaneengesloten complex van 5ha of
meer.
Voorwegvang-,verstorings- en steriele-mannetjes-techniekenmoet steeds
alsvoorwaarde worden gesteld,dat ergeen ofgeringe immigratie vanvlinders vanuit de omgeving naar deboomgaard plaats vindt. Infectie met gepaarde vrouwtjes is immers funest voor het beoogde effect.Voorhet toetsenvan deverstoringsmethode inboomgaarden worden specialewaarnemings-

Afbeelding 57: Deverwarringsmethode voor fruitmotenvruchtbladroller.Eenferomoonverdampertje (dispenser)indevormvaneenslangetjedattegeneenpaalof
boombevestigd is (a).Eennietklevendeval,waarinenkelevrouwtjesaan
eenfijnnylondraadjebevestigd zijn,omvasttestellenofdemannetjes
devrouwtjesnogbezoekenenmethenparen (b). Plattegronden vanboomgaarden (cend)welkevierrespectievelijk êênhagroot zijn.De stippen
gevendeplaatsen vandeferomoonverdampersaan.Omdat speciaal inderandenveelverdampersnodigzijn,wordt deverwarringsmethode voorgrotere
boomgaarden aanmerkelijkvoordeliger.

Figure 57: Confusion technique, as applied for Laspeyresia pomonella and Adoxophyes ovana.
a: a pheromone dispenser attached to a pole; b: (non-sticky) trap containing
some virgin female mothss connected to the bottom of the trap by means of a
nylon wire, used to determine whether they will be visited (and mated) by males,
c and d: maps of a 4-ha and a 1-ha orchard, showing locations of pheromone dispensers. Because the method requires a very large number of dispensers along
the borders of the orchard, the confusion technique is preferred for large orchards .
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technieken toegepast. Zo gebruikt men vallenwaarin zich één ofmeer ongepaarde vrouwtjes vlinders bevinden (vastgezet met een draadje). Doorregelmatige vervangingen van dezemaagdelijke vrouwtjes,gevolgd door inspectie naar de aanwezigheid van zgn.spermatoforen (zaadklompjes welke
het mannetje hij deparing inhet vrouwtjes achterlaat),kanmenvaststellenof één ofmeermannetjes het vrouwtje hebben gevondenvoor paring. In
afbeelding 57worden enkele aspecten van deverstoringstechniek en de
erbijplaats vindende waarnemingen verduidelijkt.
Het is ookmogelijk,inplaats van een overmaat feromoon,eenhoeveelheid 'anti-feromoon' in deboomgaard te verdampen.Men heeft namelijk ontdekt datbepaalde isomeren (=scheikundige verbindingen met zelfde aantal
atomen)van de feromoon-componenten dewerking vanhet feromoon teniet
doen (113).

Steriele mannetjes
Haartoepassingsmogelijkheden van de steriele mannetjestechniek,welke
wel als een 'autocide'methodiek ofpopulatie-genetische bestrijdingsmethodewordt aangeduid,is inons landvrijveel onderzoek gedaan terbestrijding van de vruchtbladroller (7,9, 10, 2k, 130,231+). Ook in deanderelanden komt dezebladroller meer in de aandacht voor dit onderzoek,
onder andere inHongarije (37)- Het meeste onderzoek is in verschillende
landen gedaan naar mogelijkheden om de fruitmot tebestrijden,of zelfs
uit te roeien,doorvrijlating van gesteriliseerde mannetjes (ofmannetjes
plusvrouwtjes) (50,55) 170, 198,273).De techniekberust ophet in de
boomgaardvrijlaten van zoveel gesteriliseerde mannelijke vlinders,welke
nogwel hun normale paringsgedrag moeten bezitten,dat de veldpopulatie
ervanwordt overspoeld. Enwel zodanig,dat vrijwel geenparingenmet normale veldmannetjes meerplaats vinden (9). De concurrentie moet dus zo
groot zijn,dathet aantalnormale veldmannetjes inhet niet valtbijhet
aantal vrijgelaten steriele exemplaren.Dit kan doorbehandeling vanpoppenmet X-stralen,danwel langs chemischeweg bij demannetjes bereikt
worden,terwijl hun sexueel gedrag nog normaal blijft.Menbereikt dan
doorvrijlating van grote aantallen ervan,dat devolgende generatie veel
kleiner zal zijn.Bijherhaling vanvrijlatingen inopvolgende generaties
is zelfs uitroeiing van debestaande populatie te verwachten. Dit isbij
de fruitmot in geïsoleerde boomgaarden inderdaad gelukt,maar herinfectie
met enkele exemplaren,welke vanuit de omgeving kwamen,hebben blijvende
uitroeiing steeds verhinderd (198). Hetzelfde geldt voor de vruchtbladroller (2U). Het isookmogelijk onvolledig gesteriliseerde mannetjes vrij
telaten,indien deze een gedeeltelijke steriliteit (verminderde vruchtbaarheid)overdragen op de volgende generaties (23^). Het is begrijpelijk
dat dergelijke technieken ingewikkeld zijn,omdat er eenmassakweek van
vrij telaten exemplaren voor nodigis.

Stoorlicht
Enige jaren geleden hebbenAnkersmit enBerlinger (8,3^)zichbezig
gehoudenmet de vraag,ofhetmogelijk is de diapauzetoestand van de
vruchtbladrollerrups 'ontijdig' opteheffen,bijvoorbeeld laat inde
herfst of in dewinter.De rups zou danbij zijn verdere ontwikkeling
geenkansen hebben het tot een goed einde tebrengen en dus dood gaan.De
methode berust ophet verschijnsel,dat door Bonnemaison {h3, hk, 1*5)voor
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devruchtbladroller is"beschreven,namelijk dat dediapauze door het inlassenvan eenkorte lichtperiode gedurende denacht (donkerperiode)kanworden"beïnvloed.De afwisseling van dag en nacht (licht-endonkerperiode),
welkemen als fotoperiode aanduidt,bepaalt namelijk inbelangrijke mate
het diapauzegebeuren. Een felle,eventueel slechts zeerkorte lichtperiode (lichtflits!)middenin de donkerperiode (nacht),blijkt de diapauze
sterk te kunnen"beïnvloedenen zelfs tekunnen opheffen (6,8, 3^).Hetidee
is erg goed,maar nogniet uitgewerkt voor eventuele praktische toepassing.

12.3. Proefdierkweek en voedingsdiëten voor middeltoetsing
Voordat eenmiddel voorhet "bestrijdenvan insekten toegepast kanworden,wordt het eerst op de deugdelijkheid onderzocht.Daartoe stelt men
het effect van diverse doseringen vast opbepaalde,goedkweekbare insekten,welkemaatgevend worden geacht voor debelangrijkste schadelijke
soorten inonze cultuurgewassen.Vervolgens toetstmen ook economischbelangrijke insektesoorten inhet laboratorium enhet veld. De rest van
hoofdstuk 12.heeft hierop betrekking.

Voedingsdiëten
Voor hetbestrijdingsmiddelenonderzoekmoeten bepaalde insekten inhet
laboratorium worden gekweekt.Men is er in geslaagd voedingsdiëten samen
te stellen voorhet kweken van allerlei insekten,ook voorbladrollerrupsen. Deze diëten bestaanuit gesynthetiseerde ennatuurlijke stoffen.
Enige diëten dietoegepast worden voor de vruchtbladroller en verwante
soorten,zijn intabel 5opgenomen. Diëten opbasis van lucernemeelbevatten velemineralen,eiwitten envitaminen,zodat deze niet meer apart
toegevoegd behoeven teworden. Tarwekiemen bevatten onder andere fijne
eiwitbestanddelen. Voor de vleugelontwikkeling zijnmeervoudig verzadigde
vetzuren (linolzuur,linoleenzuur)nodig,welke inlijnolie aanwezig zijn.
CMC (carboxymethyl-cellulose)gaat verdamping vanhet dieet tegen,terwijl suiker -behalve dathet debrandstofkoolhydraat bevat- ook vaak
stimulerend voorvoedselopname is (vraatstimulans).Bepaalde aminozuren
worden soms toegevoegd in de vorm van caseïne encholinechloride,terwijl
agar voor het verdikken (geleren)van het dieet zorgt.Toevoeging van een
hoeveelheid plantemateriaal,bijvoorbeeld appelblad,maakt een dieet vaak
bruikbaar voor eenmeer specifieke,of een groter aantal insektesoorten.
Tenslotte worden ook remstoffen enantibiotica,welke schimmel-enbacteriegroei (rechtstreeks ofdoorverhoging van de zuurgraadvan het dieet)
tegengaan,toegevoegd.

Kweekmethoden
Als debladrollerrupsen met spinseldraden een eigen territorium kunnen
inrichten enafbakenen,ontwikkelen zij zichvoorspoediger tot pop en
vlinder,dan in dichte ophoping. Daarom kweekt men zevaak in aparte buisjes, opvlakke kweekbodems met tussenschotjesofkweekbakken met dieetbrokjes waartussen zij gescheiden territoria kunnen inrichten.
Men kan depoppen verzamelen,het geslacht bepalen enbewaren tot de
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Tabel 5: Kunstmatig samengestelde voedingsbodems , welke zijn toegepast voor het kweken
van de vruchtbladroller en een aantal verwante soorten van appel en peer.
Table 5: Some artificial
substrates for rearing of Adoxophyes orana and some related species from apple and pear.

, . j. • / 7 ,
\
s u b s t a n t i e (substance)

voedingsbodem {substrate)
_
:
1
2
3
k

nr.
5

670
TOO
600
TOO
water
26
2k
s u i k e r {sugar)
28
30
26
2k
c a s é i n e - HCl
28
30
28
tarwekiemenpoeder {wheat germ powder)
20
2k
23
25
gistpoeder {yeast powder)
3030 23 2320 202k
25
16
2k
25
lijnolie {linseed
oil)
It
1+
k
k
cholinechloride {dissolved in water)
1
1
1
1+ 0-6
vitamineC {ascorbic
acid)
3
carboxy-methyl-cellulose,Molca.900
1*
{k)
k
20
agar
21
23
17
110
maismeel {maize
flour)
lucernebladpoeder {powdered alfalfa
leaf)
215215335
Nipagin(methyl-p.hydroxy-benzoate)
0,8
0,8
remvloeistof {inhibitor
liquid):
15
13 16
8gsorbinezuur {sorbic acid) +
8gHipagin+81+mlalcohol96 %
Tegosept"
5
streptomycine-sulfaat
0,17
citroenzuur {citric acid), 20g dis520
solved in 1000 ml water
sorbinezuur {sorbic acid)
1,3 6
benzoëzuur {benzoic acid)
1
droogappelbladpoeder {powdered apple
6,5
leaves, dry )
versappelblad {fresh apple leaves)
130
appelsap {cider)
500
totaalgewichtingrammen {total
weight in grams)

86O

850 860 850 85O 860

Devoedingsbodems2t/m k zijnzogenaamdetarwekiemdiëten;aan3resp.
h isappelbladinversedanweldrogevormtoegevoegd.Devoedingsbodems
1en5zijntarwekiemdiëtenwaaraanmaismeelresp.lucernebladmeeltoegevoegdis.Eenzuiverlucernebladmeeldieet isnr.6. (Substrates
2-4 are
wheat germ diets; fresh or dry apple leaves are added in substrates
S and
4. Substrates
1 and 5 are wheat-germ diets with maize flour or dry
alfalfa leaves. No. 6 is a pure alfalfa
leaf
diet.)
Referentie {referance): no.1uit {from) Montfavet 1969;nr.2 - 5 gewijzigdnaar {modified after) P.L.Adkisson,etal. i960,J.econ.Ent.
759-762;no.6naar {from) W.L.Roelofs1967,J.econ.Ent.11+77-1it78.
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vlinders uitkomen. Ookk a nm e ndekweekbakken ineendonkere doos plaatsen wanneer depoppen worden gevormd. De vlinders komen oplicht afen
kunnen gemakkelijk verzameld worden inglazen "buizen,welke uitde hoekpunten vande doos steken. De vlinder legt gemakkelijk eieren tegen p l a s tic folie. Daarom plaatst m e nw e lplastic folie in eilegdozen omde eieren
te kunnen verzamelen. De eieren kunnen enige tijd "bij 8-9 Cbewaard w o r d e n ; b i j 10 Cbegint eenlangzame ontwikkeling. Ookdepoppen kunnen enige tijd bewaard worden b i jbijvoorbeeld 8-9 C.Hetbewaren heeft w e leen
nadelig effect ophetuitkomen, zodat -vooral b i jwatlangere bewaartijdeen zeker percentage dereieren o fpoppen mislukt.
Er zijn ookfraaie methoden voor hetmassaal kweken v a nde fruitmot
ontwikkeld (10, 171)- Waar m e ngemakkelijk aankleine appeltjes k a nk o m e n ,
kweekt m e nde rupsen w e ldaarin. De laatste jaren kweekt m e nde fruitmot
ook opkunstmatig samengestelde voedingsbodems, waarbij bijvoorbeeldhet
opvangen vande vlinder is geautomatiseerd.

12.4. Toetsing van effecten op de vruchtbladroller
Standaard laboratoriumtoets
Op hetProefstation voor deFruitteelt werd eenstandaardmethode ontwikkeld voor toetsing vanh e tdirecte effect vaneen bestrijdingsmiddel
op rupsen vanhet derde ontwikkelingsstadium (126). Want hoewel de bestrijding inde zomer op eirupsen is gericht, wordt toch het effect opwato u dere rupsen alsmaatgevend beschouwd voor debruikbaarheid v a neenmiddel.
Rupskweek enlaboratoriumtoetsing vinden inhetalgemeen b i j20 C plaats.
Een proefbehandeling bestaat uit20buizen metéénrups o f 10buizenmet
vijf rupsen p e rb u i s . Appelbladeren, vanmeestal de cultivar James Grieve,
worden inde spuitvloeistof gedompeld o fermee bespoten. Daarvoor zijn
spuittorens ontwikkeld. Wa opdrogen wordt eenblad opgerold enineenbuis
gebracht; vervolgens wordt eenrups toegevoegd e ndebuis m e teenw a t t e n prop afgesloten (zieafbeelding 5 8 ) .Debuizen metgelijke behandeling
van hetblad worden bijelkaar ineenplastic zako fdoos gelegd. Zijw o r den voor de standaardtoetsing ineenbroedstoof "bij20 Cbewaard onder
lange-dag omstandigheden (18uurlicht en6uurdonker pere t m a a l ) . De
effecten opbehandelde bladeren worden steeds vergeleken metdieop onbehandelde bladeren enbladeren welke behandeld zijn metdestandaard (één
tiende vandeindeboomgaard gebruikelijke concentratie azinfos-methyl).
De middelen worden ineenreeks vanconcentraties onderzocht, waarbijz o nodig uitvloeier wordt toegevoegd. Debuizen worden alsregel na 1, 2en
k dagen gecontroleerd opde aanwezigheid van dode rupsen. In afbeelding
59 zijn enkele resultaten weergegeven.
Bonnemaison (U2) beschreef in 1972 eensoortgelijke methode voorhet
toetsen vanbestrijdingsmiddelen op verschillende rupsstadia vande vruchtbladroller. Hijtoetste de insekten echter niet opbehandelde b l a d e r e n ,
maar in glazen "bakjes meteenresidu vanhetspuitmiddel tegen de bodem.
Ook voor hettoetsen vanbijvoorbeeld eirupsen v a nde fruitmot zijnm e thoden ontwikkeld ( 2 5 ) .
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Afbeelding 58: Laboratoriumtoetsingvanbestrijdingsmiddelenop"bladrollerrupsen.Eenof
meerrupsenwordenophetmethetbestrijdingsmiddelbehandeldeappelblad
indebuisgebracht.
Figure 58: Method for laboratory evaluation of the initial
effect of pesticides
on larvae
of leafrollers.
One or more caterpillars
are placed on a treated apple leaf in
tubes.
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Afbeelding59(a): Resultaatvantoetsingvanazinfos-methyl (geformuleerdals20 % spuitpoeder)opjongerupsen (l^)vandevruchtbladrollerinhetlaboratorium.Degrafiektoonthetresultaatvanverschillende concentraties
geformuleerdazinfos-methyl.
Figure 59 (a):

Effects of various concentrations of azinfos
Adoxophyes orana in the laboratory.

methyl on larvae (l~) of

Afbeelding59(b): Resultaatvantoetsingvanenigeconcentratiesmalathion (geformuleerd
als25 %spuitpoeder)opjongerupsen (l_)vandevruchtbladrollerin
het laboratorium.
Figure 59 (b): Effects of various concentrations of malathion (formulated as 25 % wettable
powder) on young caterpillars
(I ) of Adoxophyes orana in the
laboratory,
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Toetsingvandampwerking
Deeventueel aanwezige dampwerking van eenmiddelwordt vastgesteld
door deproefdieren op onbespoten"bladerenin eenplastic doos tebrengen
van circa 9cm doorsnede enmet 2cmhogewanden (zie afbeelding 6o).De
dooswordt afgedekt met gaas,waaropbespotenbladerenworden gelegd. Tenslottewordt de doos gesloten.Alleen de dampvanhetmiddel komt nuin
de doosmet rupsen. Controle op rupssterfte vindt na 1,2en h dagenplaats.

•sïW^*??5^"^^?^'"^;*»

Afbeelding 60: Toetsingvandampwerkingvanbestrijdingsmiddelenopbladrollerrupsenin
het laboratorium. Eênofmeer rupsen wordenopdeonbehandelde appelbladerenonderindeplastic doos gebracht.Dedooswordt daarnameteengazen
doekje afgedekt.Opditgaasworden enkele bespoten bladeren gelegd,waarnahetdekselopdedoos geplaatst wordt.
Figure 60: Vapour effects of pesticides under laboratory conditions. One or more larvae
of leafrollers are placed on untreated apple leaves on the bottom of a plastic
box, provided with a gauze cover on which some treated apple leaves are placed,
after which the box is closed with a plastic
lid.

Toetsing van residuele effecten
Het residuele effect van eenmiddel legt men vast doorbespuiting van
eenboom in deboomgaard. Direct na opdrogenwordt eenbladmonster genomen voor debeschreven laboratoriumtoetsing. Zoworden ook bladmonsters
êénofmeer dagen na debespuiting genomen enop dezelfdewijze getoetst
op hun residueel effect tegen de rupsen. Inafbeelding 61wordt een
voorbeeld gegeven.
Met kleine aanpassingen worden ook andere rupsstadia alsproefdier gebruikt. Het effect op eierenwordt vastgesteld doorbladerenwaarop eieren
zijn afgezet,onmiddellijk na de afzetting doordompeling of bespuiting
met het middel tebehandelen. Controle vindt plaats op demate van embryonale ontwikkeling (vorming van zwarte kopkapsels),het uitkomen van
eieren envroegere oflatere sterfte van eventueel verschenen rupsen.
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Afbeelding 61: Resultaat vanveld-enlaboratoriumproeven overhet residueel effect van
drieinsecticiden:a.azinfos-methyl (0,15 %van een20 %spuitpoeder),b.
trichloorfon (0,1 %van een80 %spuitpoeder)enc.mevinfos (0,05 %van
een1^,5 %emulgeerbaar produkt).

Figure 61: Result of field and laboratory trials on the residual effect of three
insecticides: a. azinfos methyl (0.15 % of 20 % WP), b. trichlorophon (0,1 % of 80 %
WP)and a. mevinfos (0.05 % of 14.5 % EC).

12.5. Toetsing van bestrijdingsprogramma's
Als afsluiting van hoofdstuk 12volgt hier nog aandacht voor dewenselijkheid dat gehele gewasbeschermingsprogramma's in de"boomgaardenworden getoetst. Het gaat hierbij om de speciale keuze vanmiddelen en de
daarbij aangepaste perioden van toepassing. Dit ismoeilijker danmen op
het eerste gezicht zou denken.
Men dient zich afte vragenhoe de schema's opgesteld en getoetst moetenworden. 'Vroege'programma's (ziehoofdstuk 11.6.),waarbij de bestrijdingsdrempels worden aangepast,verdienen zeker de aandacht. Programma's
waarbij demiddelenkeuze beperkt wordt tot zogenaamde 'minder giftige'
middelen zijn ook aantrekkelijk. Deprogramma's worden grotendeels geleidelijk aan ontwikkeld, omdat de gevolgen van de ingrepen niet steeds zijn
te voorspellen.Voorts moet het proefprogrammaworden vergeleken met een
standaard,waarvoor eennauwkeurig uitgevoerd,normaal geleid programma
wordt gekozen.
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Debestrijdingsmaatregelen moeten op de juiste tijdstippen uitgevoerd
worden en controle ophet resultaat is nodig. Dit geschiedt doorbemonstering van de insekten zowelvóór als na debehandelingen.Wanneer een
effect tegenvalt,moeten alsnog passende maatregelen mogelijk zijn.Het
afnemende residuele effect van eenmiddel kan zonodig met de beschreven
laboratoriumtoetsing vastgesteldworden. Dit geeft aanknopingspunten voor
denoodzaak ombijvoorbeeld een tweede bespuiting uit tevoeren.
Hatuurlijk is niet alleenhetbemonsteren vanbladrollers nodig,maar
ookvan andere insekten.Kennis van de invloed vanbespuitingen op de
verdere ontwikkeling van depopulaties is eveneens belangrijk voorhet
toetsen van eenprogramma. Uiteindelijk ishet doel de gunstige facetten
in zo selectiefmogelijke schema's (geïntegreerde schema's) intebouwen.
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13. Natuurlijke vijanden
13.1. Inleiding, gedrag
Bij de vele natuurlijke vijanden van"bladrollerskunnen roofvijanden
(predatoren)en sluipwespen en sluipvliegen (parasieten) onderscheiden
worden. Roofvijanden zijn inhet algemeenweinig kieskeurig en accepteren
diverse insektesoorten alsprooi.Parasieten zijnmeestal specifieker,
d.w.z. zij"bepalenzichtot eenbeperkte groep gastheren,soms zelfs tot
eenbepaalde soort.Dit hangt samenmet hun levenswijze,waarbij een deel
van de ontwikkeling wordt doorgemaakt inofop de gastheer,welke levend
maar soms ook doodkan zijn.Deze ontwikkeling geschiedt tenkoste van de
gastheer. Eieren,rupsen enpoppenkunnen beparasiteerd worden.

Afbeelding 62: Rupsvandeeerste (nieuwe)zomergeneratievan devruchtbladroller,velke
eind juligedood isdooreenkernpolyedervirus.Debenaming 'melkziekte'
houdt verband metdekleurvan deziekerups.

Figure 62: Lar::a of the first new brood of Adoxophyes ovarua, killed by a nuclear polyhedrosis -jirus. The term milky disease refers to the white colour of the infected
caterpillar.
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Er zijn ook parasitaire microörganismenbekend. Zowel schimmels als
bacteriën envirussenkomen voor als parasitair microorganismebijbladrollers. Zo zijnkern- encytoplasma-polyedervirussen ontdekt,diedodelijk zijnvoor de rups van de vruchtbladroller (19^)« Dit virus dat soms
vele slachtoffers kanmaken,komt vooral in juli voor.Vanwege demelkachtige verkleuring van de zieke rups doormiljoenen kleine virusdeeltjes
inhet lichaam wordt de ziektewel als 'melkziekte' aangeduid (zieafbeelding 62).De roofvijanden worden indit hoofdstuk kort behandeld,
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Afbeelding 03: Hetaderstelsel vandevoorvleugels vaneenaantalparasieten van"bladrollers.Nr. 1iseensluipvlieg (Tachinidae) ,nrs.2en3zijngalwespjes
{Chalcididae) ,nrs ht/ra8zijn Braconidae-sluijtwespen
endenrs.9t/m15
zijn Ichneumonidoe-slxii-pves-pen.
De Ichneumonidae en Braconidae onderscheiden
zichinaderstelsel doordat"bijdeeerstgenoemde groepeendwarsadertje (i)
welaanwezig is,al ishetslechtstendele.Bijde Braconidae ontbreekt
ditdwarsadertje.

Figure 63: Characteristics of the venation of the forewings of some parasites of
tortriaids. 1: Tachinidj 2 and 3: Chalcidids, 4-8: Braconidss and 9-16: I'ohneumonids.
The pattern of the Ichneumon flies shows a cross vein (i). In the wings of the
Braconids this cross vein is absent.

maar op de sluipvliegen en sluipwespen wordt meeruitvoerig ingegaan,omdatwij deze in detoekomstige gewasbescherming gaarne een"belangrijker
roltoebedelen (geïntegreerdegewasbescherming).
Roof
vijanden
Inhoofdstuk9.5.werd reeds opgemerkt,dat oorwormen naast hunplantenetende (fytofage)activiteiten ookwel eens eennuttige functie vervullen,
zoals het eten van fruitmot-eieren. Inbijna alleboomgaardenkomen fluweelmijten (Trombiidae)
voor,dieookwel eieren en eirupsenvanbladrollers als prooi nemen.Fluweelmijten zijn rode fluwelige spinachtige diertjes dietot enkelemillimeters groot worden.Men ziet zeveel op stam en
takken, zowel inhet voorjaar als in de zomer.Roofwantsen,bijvoorbeeld

Anthoaovis

nemorum, A. nemoralis endenauwelijks2mmgrote Ovius minu-

tus ,komen algemeen voor evenals de grotere Nabis-soorten.
Deze rovers
bezitten een stekende zuigsnuit ennemen allerlei insekten alsprooi,zowelbladluizen enbladvlooien,alsook eieren enlarven vanbladrollers.
Vanwerkelijk groot nut bij debladrollerbestrijding zijn zij echterniet.
Vogels kunnen ook alspredator vanbladrollerrupsen optreden.Rondtrekkende troepenmezen pikken in dewintertijd wel eispiegels van heggebladrollers stuk envernietigen veel overwinterende rupsjes in dewinterspinsels. Zijkunnen soms veel fruitmotrupsen indeboomschors vernietigen,
waarbij zijde stammen intensiever afzoeken en een groterpercentage van
de aanwezige coconswegpikken,naarmate er zich daarvanmeer op de stam
bijeenbevinden.Dit dichtheidsafhankelijke proces kan erop duiden,dat
demezen in staat zijn de fruitmotmin ofmeer intoom tehouden (tereguleren) (zie dehoofdstukken 9-5. en 10.4. enafbeelding 50).Werkelijk
belangrijke predatie door demezen treedt echter pas op als zich zoveel
rupsen in de schors bevinden dat detevoren aangerichte schade aan het
fruit economisch niet meer verantwoord was.Depopulatiedichtheid waarbij demezen de fruitmot kunnen reguleren,ligt dusboven het economisch
toelaatbare.

Parasieten
Erkomen zeer vele parasieten voor inbladrollers,vooral inde rupsen.
Zoals gezegd is dit eenbelangrijke,maar ook buitengewoon interessante
groep van insekten.Deverschillende aspektenwelke verband houden met
hun aanpassing aan de gastheren,worden hier behandeld.

Determinatie
Uit de eieren,rupsen enpoppenvanbladrollers kan een groot sortiment
parasieten worden gekweekt,maar het determineren (vaststellen van de
soortnaam)ismoeilijk en specialistisch werk (176). Deparasiet heeft
vaak een duidelijke aanpassing aan zijn gastheer,redenwaarom ook die
gastheerbekend moet zijn.Deparasiet doodt zijn gastheer echtervaak in
een onvolwassen stadium;daardoor is dit op naambrengen extra moeilijk.
Omhieraan tegemoet tekomen,zijn delaatste jaren determinatietabellen
samengesteld voor het popstadium (ï6)ende rupsstadia'(176)van degastheer. Er is zelfs eentabelwelke berust op dekaakjes (mandibels)van de
rupsen die als verdroogde huidjes bij deparasietencocons worden aangetroffen (TT)- Natuurlijk worden de parasieten zelfop allerlei kenmerken
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ingedeeld,waarbij de"structuurvanhet aderstelsel op de voorvleugels
vaak eenbelangrijke rolvervult.Afbeelding 63 (blz. 180)geeft het aderstelsel weer voor vierbelangrijke groepen parasieten. De vleugel van een
sluipvlieg [Taohinidae)
is (evenals de vlieg zelf), gemakkelijk teonderscheiden van de vleugel van een galwesp {Chalaididae),
welke een zeer eenvoudig,primitief aderstelsel bezit.Voorts zijn debelangrijke sluipwespgroepen Braaonidae en Iohneumonidae
aan het aderstelsel te onderscheiden.
Bij de eerstgenoemde groep ontbreekt het dwarsadertjevolledig,terwijl
bij de Iohneumonidae
dat adertje volledig of althans gedeeltelijk aanwezig is.Elke soort heeft weer zijn eigen specifieke aderpatroon.

Gastheerstadium
Parasieten deeltmenwel in naarhet ontwikkelingsstadium van degastheer datwordt beparasiteerd. Dan onderscheidt men ei-,rups- enpopparasieten.
Er zijnook parasieten vanhet volwassen insekt bekend,maar niet bij
bladrollers.Als deparasiet de rups verlaat,terwijl het eistadiumvan
de gastheer reeds wasbeparasiteerd, spreekt men van een ei-rupsparasiet.
Zokomen ook rups-popparasieten voor.

Gastheerreeks
Is eenparasiet slechts op éénof enkele zeerverwante gastheersoorten
gespecialiseerd,dan is dit eenmonofage parasiet (afbeelding 71).Beperkt deparasiet zichtot een aantal soortenbinnen eenbepaalde insektefamilie,dan spreekt men van een oligofage parasiet (afbeelding68).
Wordt eennog ruimer sortiment aan gastheren geaccepteerd, danheeft men
met eenpolyfage parasiet (afbeelding 66) temaken.

Zoekgedragenspecificiteit
De vraag kan nu gesteldwordenwaarop de specificiteit van de parasiet
berust. Het is gebleken dat daarbij veel factoren inhet spel zijn.De
volwassen parasiet blijkt vaak een voorkeur tehebben voorbepaalde'biotopen,bijvoorbeeld bosranden ofopen velden.Daarbinnen zoekt hij dan
meerbeperkte leefplekken op,zoals debodembegroeiing ofhogeboomkruinen. Op dezewijzewordt het aantal soorten insekten dat als gastheer kan
worden gevonden,al flinkbeperkt.Voorts kan deparasiet naar bladrollen
zoeken enals hij dan nog spinselwebben erin nodigheeft voorde eileg,
danwordt op dezewijze de gastheerkeuze nog meerbeperkt. Komt eenparasiet niet in eenbepaalde gastheer voor dankan dit ook het gevolg zijn
van verschillen intijd van voorkomen. Dit zijn dus fenologische verschillen. Hierbij sluit aan datmeestal eenbepaald ontwikkelingsstadium van
de gastheer aanwezig moet zijn,bijvoorbeeld een rups inongeveer het derde larvestadium. Tenslotte zijn er nog andere,bijvoorbeeld fysiologische
eigenschappen welke deontwikkeling van deparasietelarve bepalen.Het is
dusduidelijk,dat het vinden van de juiste gastheer alshet ware wordt
geleid door een uitgebreid selectief zoekgedrag.

Hyperparasitisme
Niet alleen eenplantenetend (fytofaag) insekt kan beparasiteerd wor-
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den. De parasiet kan op zijn"beurtookweer"belaagdworden door zogenaamdehyperparasieten of secundaire parasieten (afbeelding 75). En zelfs
deze zijn niet altijd veilig,want er zijn ooktertiaire parasieten"bekend. De secundaire parasieten zijn inwezen meestal niet nuttig,want
zij doden deparasieten van de schadelijke insekten! Overigens ishet duidelijk,datnatuurlijke vijanden paswerkelijk nuttig zijn als zij in zo
grote aantallen voorkomen,dat de schadelijke insektesoort er inenigszins"belangrijkemate doorwordt opgeruimd.

Benuttinggastheer
Zogenaamde solitaire parasieten (afb.69)leggen slechts een enkel ei
inde gastheer. Dezelfde parasietesoort beparasiteert slechts zeldennogmaals dezelfde gastheer,omdat dezekanwaarnemen of een soortgenote reeds
eerder een ei inde gastheer heeft gedeponeerd. Isdit het geval,dan
weerhoudt dit haar van verder eierleggen in dat individu.Andere soorten
parasieten leggen altijdmeerdere eieren in dezelfde gastheer.Van deze
zogenaamde grégaireparasieten (afb.73)ontwikkelen zich dus meerdere
exemplaren in ofop de gastheer.Uit een gastheer komen dan ook meerdere
parasieten,zowelmannetjes alsvrouwtjes.Tenslotte komt "bijsommigeparasieten nogpolyembryonie (afb. 70)voor. In zo'n gevalwordt slechts
een enkel ei inde gastheer gelegd,maar deelt dekern zich een aantal
malen zodanig,dat ermeerdere individuen ontstaan. Deze zijndanwelaltijd vanhetzelfde geslacht (eeneiigemeerlingen).

Endo-enectoparasieten
Tenslotte onderscheidt menbij parasieten nog endoparasieten (afb. 66,
7 1 ) ,waarvan delarve zichbinnenin de gastheer ontwikkelt en ectoparasieten (afb.6 7 ) ,waarvan delarven zichbuitenop de gastheer ontwikkelen.

13.2. Parasieten van bladrollers in boomgaarden
Erkunnen tientallen soorten parasieten uit rupsen enpoppen vanbladrollers worden gekweekt.Vooral inweinig of niet bespoten boomgaarden
komen somsvele soorten voor,maarwaarveelvuldig insekticiden worden
toegepast,zijn het aantal parasietensoorten en deaantallen daarvan als
regelklein.De dikwijls beweeglijke parasieten zijn zeer gevoelig voor
allerlei bestrijdingsmiddelen. Door een selecterend zoekgedrag komt de
parasiet inbepaalde gastheersoorten terecht en zelden ofniet inandere.
Dehiernatebespreken sluipwesp Colpoalypeus
floras kan hierbij alsvoorbeeld dienen. Het spinsel dat de gastheerrups maakt,isbelangrijk voor
het al danniet afzetten van eieren door dezeparasiet,enbovendien moet
de rups zichop datmoment ongeveer inhet vierde ontwikkelingsstadium
bevinden. (Zieook hoofdstuk 13.^.)
Inhet algemeen komt het eropneer,dat de op eenbepaalde plaats aanwezige soorten parasieten enhun aantallen ten nauwste samenhangen met de
boomvorm (typeboomgaard),de aanwezige overige gewassen,de insektesoortenwelke als gastheer kunnen dienen ennatuurlijk het gebruik vanbestrijdingsmiddelen. Wanneerwij inhet vervolg bijvoorbeeld spreken vanmono-
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faag,danheeftditbetrekkingopdewaarneminginde"boomgaard,dusop
deboomgaardomstandigheden.Hetismogelijkdatdieparasietineenanderebiotoopdandatvandeboomgaard,weldegelijknoginanderedaaraanwezigeinsektesoortenkanvoorkomen.
Deverderopbesprokenparasietenzijngekozen,omdatzijvrijalgemeen
voorkomenenmisschientezijnertijdvanenigebetekenisvoorbiologische
bestrijdingkunnenworden.Bovendienzijnhetgoedevoorbeeldenvanbepaaldeeigenschappenengedragingentenopzichtevandegastheerofgastherenwelkehiervoorzijnbesproken.Binnendebeperktheidvandelevensgemeenschapinboomgaardenzijnsommigesoortenherkenbaarmetbehulpvan
debeschrijvingen,debijgevoegdetekeningenvanhetgeheleinsektende
afbeeldingenvanhetaderstelselvandevoorvleugel.Zoweldevolwassen
parasietalsdeplaatsenvormvancoconszijndaarbijbehulpzaam.Het
aderstelselvandevoorvleugelvaneenaantalsoortenisinafbeelding
63getekend.Meteenloepzijndeverschillengemakkelijkteonderscheiden.Detypischeverschilleninaderstelselbijde Braaonidae ende Iahneumonidae zijnindetekeningenvanafbeelding63aangegeven.Zoals
hiervoor (hoofdstuk13.1.bij 'determinatie')isopgemerkt,komtbij de
Iahneumonidae eendwarsadertjevoor,datgeheeloftendeleisontwikkeld
(adertje i).Bijde Braaonidae ontbreektditadertjevolkomen.Alsglobaalveldkenmerkgeldtnogdat Braaonidae tragesluipwespen zijn,terwijl
Iahneumonidae juistzeerlevendigenbeweeglijkzijn.

13.3. Sluipvliegen
In de orde van de vliegen (Diptera) komen soorten van de familie der
sluipvliegen {Taahinidae) als parasiet van bladrollersoorten voor, met als
belangrijkste de twee polyfage soorten Nemorilla floralis en Pseudoperiahaeta insidiosa. Eerstgenoemde soort kleeft e i t j e s in de vorm van een
kraag op de borstsegmenten van een rups (afbeelding 6k). De p a r a s i e telarve verlaat het ei en dringt de rups binnen. Een zwart plekje opzij

Afbeelding 6h: Ei van de sluipvlieg Nemorilla floralïs tegen een borstsegment van een
bladrollerrups.
Figure 64: Eggof Nemorilla floralis
(Taahinidae) attached to a thoracic segment of a Tortricid
caterpillar.
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vanderupsgeeftdeplaatsaan,waardelarveis"binnengedrongen.Derups
gaatvaaknaenigetijddood.Devolgroeideparasietelarveverpoptinde
vlinderpopofindegrond.Erbevindt zichaltijdmaareenenkeleparasiet
ineenrups.
Decirca7-8mmlangesoort Pseudoperichaeta
insidiosa (afb.65)legt
eeneitjeergensinde"buurtvaneenrups.Delarvedieheteiverlaat,
zoektdanderupsop!Daardoorkanhijzelfsrupsen"bereikenwelkezich
inplanteweefselhebbeningeboord."Vervolgensdringtdelarvehetrupselichaambinnenomzichdaartenkostevanderupsteontwikkelen.Devolgroeidelarveverpoptmeestalindegrond.Erkomensomsmeerderelarven
perrupsvoorbijdezeparasiet,dietweegeneratiesineenjaarheeft.
Delaatstegeneratieoverwintertinhettweedelarvestadiumineenrups.
Hadewinterverschijntdevlieginmei-juni.Vanwegedezelevenswijze
overwintertdesoortdanooknietindeheggebladroller,welkeinheteistadiumdewinterdoorbrengt.

8 mm

Afbeelding 65: Pseudopevichaeta insidiosa [Tachinidae).
lege puparium, waaruit h i j gekropen i s .
Figure 65: Pseudoperiohaeta insidiosa

(Taohinidae).

De volwassen sluipvlieg en het

The adult insect and its empty pupa-

Elodia tragioa i s een c i r c a 6 mm l a n g e , zwart glimmende s l u i p v l i e g van
de f r u i t m o t . De e i t j e s worden vermoedelijk op vruchten gelegd. De l a r v e
v r e e t zich in een jonge (Li) rups naar b i n n e n , a l s deze zich nog opperv l a k k i g onder de v r u c h t s c h i l in de s p i r a a l m i j n b e v i n d t . Er z i j n 2 g e n e r a t i e s per j a a r . De jonge l a r v e o v e r w i n t e r t i n een rups en zet de ontwikkel i n g i n het v o o r j a a r voort en verpopt in de pop van z i j n g a s t h e e r .
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Afbeelding 66:

Trichogramma embryophagum cacoeciae, eeneiparasiet vano.a.deheggebladroller.Afbeeldingblaat eeneispiegelvandeheggebladrollerzien,waarvan eenaantaleierenbeparasiteerdisdoordezeeiparasiet.Uitdeeitjes
met eenkleinrondgaatjezijninhetvroegevoorjaarongevleugelde sluipwespjesgekropen,welkeomringende eitjesalsnogbeparasiteerd hebben.Deze
zienernuzwart uit,doordeaanwezigheid vanhet zichreedsverontwikkeldesluipwespje (datnuwelvleugeltjesbezit). Onderinlinkszijnin
aprilrupsjesuit eitjesgekomen,watte zienisaandehalve-maan-vormige
gaatjes.Detoestandvanomstreeks eindmei-beginjuni isweergegeven.

Figure 66: Tr-ichogramna embryophagum cacoeciae3 an egg parasite of Archips rosana. b:
batch of A. rosana eggs. In early spring wingless parasites are hatched from
the eggs with a small round opening. These parasites parasitized
surrounding
eggs, which are now black due to the presence of a developing parasite.
Caterpillars have hatched from the eggs with a half-moon-shaped opening. This situation occurs at the end of May and the beginning of June.

13.4. Sluipwespen
Sluipwespen "behorentot de orde van de vliesvleugeligen
(Hymenoptera).
De soorten diebladrollers beparasiteren,"behorentot verschillende familiesvan deze orde. Sommige"beparasiteren eieren,andere jonge rupsen of
zelfs poppen. Een aantal soorten komt regelmatig inweinig ofniet bespotenboomgaarden voor.Voor determinatie kanmen gebruikmaken van deafbeeldingen van de insekten en de"bijzonderhedenvanhet aderstelsel van
devoorvleugels. Deze vleugeltekeningen zijnkenmerkend voor vaak zelfs
de soorten. Er zijn vooral veel geschriften over parasieten van defruitmot, waarvan die van Russ enRupf (21U)envan Tkachev (260)indeliteratuurlijst zijn vermeld. In Zwitserland kent men een somsvrij actieve
sluipwesp voor depoppen van de fruitmot,namelijk Pimpla
turionellae
(167).

Chalcididae
Tpiahogramma-soorten
als T. embryophagum cacoeciae
(afb. 66), T. minutwn en T. evanescens
behoren tot de familie Chalozdidae.
Zijbeparasiteren eieren en zijnbijzonder klein,circa 1mm lang. Zij beparasiteren
niet alleen eieren vanbladrollers,maar ook die van diverse andere klei-
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nevlindersenzelfsvangrotevlinderszoalsuiltjes (Noatuïdae). Het
aantaleitjesdatineengastheereiwordtgelegd,hangtvandegrootte
vandateiaf!Deeerstgenoemdesoortheeftzijnlevenscyclusfraaiaangepastbijdievandeheggebladroller Arohips rosana (17).Zieookafbeelding8linhoofdstuk 13.5-•Zowelapartgelegdeeierenalsdeplattere
eispiegelswordenbeparasiteerd.Debolheidvanhetgastheereibepaalt
hetaantaleitjesdaterinwordtgelegd!Bijdezegemakkelijkmuterende
eiparasietenkomenallerleirassenvoor,welkespecialeaanpassingenen
voorkeurenvertonen (200, 201).
Naasteenzekerevoorkeurvoorbepaaldegastherenkomendanookaanpassingenaanbijvoorbeelddekruidenlaagenboomkruinenvoor.Ditgedrag
bepaaltenbeperktdanookinbelangrijkematehuntoepassingsmogelijkhedenbijgeïntegreerdebestrijdinginboomgaarden.Parasietenvanhetgeslacht Trichogramma wordennietalleenuiteierenvanheggebladrollers
gekweekt,maarookuitdievandevruchtbladroller,defruitmotennog
verschillendeanderebladrollersoorten,welkeinboomgaardenzijnverzameld.Indezestigerjarenzijndooronsveldproevenmet Triohogramma's
genomen.Hoewelsomsflinkeeiparasiteringwerdverkregenbijheggebladroller,vruchtbladrollerenfruitmot (125)isditonderzoektochgestopt,
omdatdesluipwespjestegevoeligwarenvoordemiddelendietoenterbeschikkingstondenvoorhetbestrijdenvanandereinsekten.Delaatstejarenwordenwederomeiparasietenvanhetgeslacht Trichogramm beproefd
terbestrijdingvanonderanderedevruchtbladroller,welkeinZuidoost
Europaintoenemendemateschadelijkgaatoptreden (261).Dithangtsamen
metdeontwikkelingvanmeerselectievebestrijdingsmiddelentegendeandereboomgaardinsekten.Ditbiedtnieuwekansenvoorhetinzettenvande
eiparasieten (38,70,ll+3,223, 2k6, 261,271*,275).Baanbrekendwerkop
hetgebiedvanhetmassaalkwekenvan Triohogramma}s istientallenjaren
geledenreedsverrichtdoorFlanders(83).

^f%

2m m

Afbeelding 67: Colpoclypeus
florus, parasietvanverschillendebladrollersoorten:a.volwassen insekt;b.eierentussen spinseldraden;c.volgroeidelarven;d.pop.

Figure 67: Colpoclypeus florus, parasite
grown larvae; d. pupa.

of several tortricids:

a. adult; b. eggs; e. full-
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Colpoclypeus florus (afb.67) [Chaloididae, Eulophidae) iseencirca
2mmlangsluipwespje,dateitjesinde"buurtvandegastheer,eenjonge
rups,legt (75)- Eenvoorvaardedaarvoorisdeaanwezigheidvaneengoed
ontwikkeldspinselhijderups.Deeitjeswordensteedstussendespinseldradengedeponeerd.Daaromwordtdesoortookaangetroffenbijrupsenvan
devruchtbladrollerendievan Arókips- en Pandemis-soorten.
Delarven
kruipennadatzijheteihebbenverlatennaarderupstoe,welkezichbij
voorkeurinhetvierdelarvestadiummoetbevinden.Derupswordtgedood,
waarnadelarvenzichvoedentenkostevandiedoderupsenwelbuitenop,
dusalsectoparasiet.Erwordentientotenigetientallenlarvenperrups
aangetroffen.Verpoppingvindtbijderupsplaats.
Ookingoedverzorgdeboomgaardenwordensomszogroteaantallenbij
rupsenaangetroffen,datditvanuitbestrijdingsoogpunt interessantlijkt.
Totdusverwordtparasiteringbijrupsenvanafcircahalfjuliaangetroffen. Erkomenminstenstweegeneratiesperjaarvoor;maarhoedesoort
overwintertisnognietbekend.Gezienzijnsomstalrijkeoptredenin
vruchtbladrollerrupsen,lijkt Colpoclypeus belangrijkvooreeneventuele
biologischeaanpakvandezebladroller.Daarbijwordtnietalleengedacht
aanhetstimulerenvandenatuurlijkepopulatie,maarookaanhetverkrijgenvaneennuttigepopulatieindeboomgaarddoorvrijlatingvangekweekteexemplaren.
Braconidae
Devolgendesoortenbehorentotdefamilievande Bvaaonidae entonen
deeveneensmerkwaardigeaanpassingen,welkeinhetbeginvandithoofdstukzijnvermeld.
Ascogaster quadridentatus
iseencirca3,5-^mmlange,zwartesluipwesp,welkealseensolitaireendoparasietmoetwordenbeschouwd,diehet
gastheereibeparasiteert (Jk) . Delarvaleontwikkelingwordtechterinde
rupsvoltooid,welkedusdekanskrijgtzichzoverteontwikkelen.Hetis
duseenei-rupsparasiet.Desoortkomtvrijalgemeenvoorenbeparasiteert
speciaaleierenwelkeapartzijngelegd.Daardoorishijindeboomgaard
gespecialiseerdopbladrollersoortenwelketotde Olethreutinae,
zoalsde
fruitmotendeknopbladrollers,behoren.Misschieniserintoekomstige
geïntegreerdeschema'svoordezesoortplaatsalsparasietvandefruitmot (Ik, 95,155, 208).
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Afbeelding 68: Volwassen stadium en cocon van Ascogaster
Figure 68: Imago and cocoon of Ascogaster

mfidens.
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rufidens.

Ascogaster rufidens (afb.68)isnauwverwantmetdevoorgaandesoort,
maarisjuistgespecialiseerd opbladrollerswelkedeeierenineispiegels
rangschikken.Daarombeparasiteertdezesoortdeeierenvande
Tortrioinae, waartoedevruchtbladrollerbehoort.Beide^seojyaster'-soortenzijn
uitstekendaangepastaanbladrollersenhebbeneenenkelegeneratieper
jaar,waarbijdewespjesgelijktijdigmetdebladrollervlindersvliegen,
dusinjuni-juli.
Bijbeidesoortenverlaatdevolgroeidelarvedereedsverontwikkelde
Tortriainae-rups
omtegaanverpoppen.Indeselectievegewasbescherming
ismisschienmettertijdeenrolvoordezesluipwespenweggelegd.De Asoogaster-soorten
vallenopdoorhunruwigzwarteborstgedeelteengedrongen
lichaamsbouw.Desoort A. rufidens heeftgeel-bruinepoten,terwijl A.
quadridentatus
zwartepotenheeft.Ditverschiliseengoedkenmerkter
onderscheidingvandetweesoorten.Opvallendbijdezesoortenishet
witteparasietecoconnetjedatzichtergroottevaneenrijstkorrelbijde
rupsresteninhetspinselbevindt.

4mm

4mm

Afbeelding 69; Volwassen stadium en cocon van de sluipwesp Meteorus
Figure 69: Imago and aoeoon of Meteorus

ictevicus.

ioteriaus.

Meteorus iotericus iseencirca3,5-^mmlange,bruinesluipwesp
(afb.69)diewatlijktopdevolgendesoort,welkeookbruinvankleur
is.Desoortiszeerpolyfaagenlegteenenkeleitjeineenrups.Alsde
larvezijnontwikkelinginderupsheeftvoltooid,verlaathijdezeen
vormteenstevig,perkamentachtig,bruincoconnetje.Eenzwartplekje
achteraanderupsgeeftdeplaatsaanwaardelarvezijngastheerheeft

verlaten. Het is eenvan deparasietesoorten,dietesamenmet andere misschien een aardige"bijdragekan leveren aan de regulatie van debladrollerpopulatie.

j10 m m

4mm
Afbeelding 70: Volwassen stadiumenlege cocons van Macrocentrus
Figure 70: Imgago and empty cocoons of Macrocentrus

linearis.

linearis.

Macrocentrus
linearis
(afb. TO)is een geelbruine sluipwespvan circa
3,5 - 'tmmlengte,die lange antennes heeft welke aan detop iets zijn
gekruld. Delarven leven bij tientallen bijeen in een rups. Eenmaal volgroeid,verlaten zij derups envormen stevige,lichtbruine coconnetjes
welke als een prop bijeen komen teliggen in eenlicht-beigeomhulsel.
Deze grégaireparasiet vertoont polyembryonie,zodat uit een coconnenprop
meestal uitsluitendmannetjes danwel vrouwtjes komen. Dit onderscheid is
gemakkelijk te zien,omdat het vrouwtje eenlegboorbezit,welke hetmannetjenietheeft.De soortwordt dikwijls gekweekt uit rupsenvan deleverkleurige bladroller Pandemis heparana en degrote appelbladroller Ar-

chips

podana.

Agathis
(Braunsia)
rufipes
is een vrijwel zwart sluipwespje metbruinzwarte poten.Het insektje iscirca k - 5mm lang enhet vrouwtje bezit
een fijne legboor,welke bijna even lang als het lichaam is.InRusland
vermeldt Tkachev (260)2generaties in de fruitmot. De sluipwesp vliegt
gelijk met de fruitmot enbeparasiteert de rupsjes inhet 1een 2e'stadium. Hij overwintert inde volgroeide fruitmotrups. De soort ishier niet
afgebeeld,maar lijkt zeerveel op de volgende soort.
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4mm
Afbeelding 71: Volwassenstadiumencoconvan Agathis
dimidiator.
Figure 71: Imago and cocoon of Agathis
dimidiator.
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5mm

Agathis {Microdus) dimidiator (afb.71)lijktveelop A.
rufipes,
maarheefteenopvallende,wittetandopdeachterpoten.Delarveleeft
eveneensendoparasitischenlegtookeenenkeleiineenjongerups.Beide Agathis-so ort en schijneninonzeboomgaardengespecialiseerdtezijn
oprupsenvanderodeknopbladroller Spilonota
oaellana.
Apanteles

ater en A. xanthostigma

(afb.72) zijn circa 3mm lange

3m m
Afbeelding72: Volwassen stadiumencoconvan Apanteles

Figure 72: Imago and cocoon of Apanteles

xanthostigma.

xanthostigma.

sluipwespjesmeteenkortelegboor.Eerstgenoemdesoortiseengrégaire
endoparasietenkomtvooralindenazomersomsveelvoorinrupsenvan
vooraldevruchtbladroller,dochookwelindievandegroteappelbladrollerenanderebladrollersoorten(78).Delarvenverpoppeninwittecoconnetjeswelkealseenpropjebijeenliggenbinneneengemeenschappelijk
witspinsel (afb.73). A. xanthostigma iseensolitaireendoparasieten
devolgroeidelarvemaakteenfraai,witachtigpopcoconnetjebuitende
rups.Desoortiszeerpolyfaagenaccepteertbehalverupsenvanbladrollersookdievananderekleinvlinders
{Mioro-lepidoptera).
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Afbeelding 73: Coconsvan Apanteles

Figure 73: Coaoons of Apanteles

ater.

ater.
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Ichneumonidae
Sluipwespenwelke tot de Ichneumonidae
"behoren,onderscheiden zichvan
deBraconidae-sluipwespen inhetveld vooral doorhun grotere"beweeglijkheid. Ook zijn erverschillen inhet aderstelsel tussen dezetwee families
(afb. 6 3 ) ,welke "bijhetvaststellen van de soortnaambehulpzaam kunnen
zijn.

20m m
Afbeelding 7^: Volwassen stadiumenspinselmetpoprestenvan Teleutaea

Figure 74: Imago and web with parts of pupa of Teleutaea

striata.

striata.

Teleutaea
striata
(afb.7*0 iseen vrij grote,slanke sluipwesp van
circa 10mmlengte.De soort heeft een opvallend slank,zwart achterlijf
met geligebuik en gele segmentgrenzen. De legboor isvrijwel even lang
als het achterlichaam en ook de antennen zijnlang. Bovendien vertonen de
pootjes lichtere en donkere gedeelten.Het vrouwtje legt éên ei in een
jonge rups en de larve leeft endoparasitisch.
Nadat delarve isvolgroeid en derups heeft verlaten,maakt hij een
fraai,langgerekt,wit,kanten spinselwaarbinnen de verpopping plaats
vindt. Depop isopvallend beweeglijk enbezit een zogenaamde 'Wantsegeur'.De soort komt vrijveel voor in rupsen van de vruchtbladroller,
welke evenals deparasiet twee generaties per jaarheeft.

9mm

7 mm

Afbeelding 75: Volwassen stadium en pophuid van Itopleetis
Figure 75: Imago and pupa-aase of Itoplectis
alternans.
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alternans.

Itopleotis
alternons (afb.75)en I- maculator zijnsolitaireendoparasietenvanpoppen.Dezwartesluipwespenzijnwatkleinerdandievan
desoort Teleutaea striata enmeten7 - ram.
8 Zijbezittenlangeantennen,
maareenvrijkorte,stevigelegboordieslechts 1,5-2mmlangis.Zij
zijnuitvelebladrollerrupsengekweekt,waarbijdeverpoppingplaats
vindtbinnendevlinderpop.J. alternons komtookalshyperparasietvoor
incoconsvananderesluipwespensoorten,welkedewespmisschienvooreen
vlinderpopheeftaangezien.

6mm

8 mm

Afbeelding 76: Volwassen stadium en spinsel met popresten van Glypta
Figure 76: Imago and web with parts of pupa of Glypta

variooxa.

variooxa.

Glypta variooxa (afb. 76) i s een 6 - 7 mmlange, zwarte sluipwesp met
slanke antennen en een legboor welke slechts i e t s korter dan het lichaam
i s . De larve l e e f t s o l i t a i r in rupsen van vooral de rode knopbladroller
en i s , evenals de Agathis-soorten,
specifiek voor deze knopbladroller. De
larve maakt buiten de rups een zacht, wit s p i n s e l , waarbinnen de pop wordt
gevormd.

10mm

Afbeelding77: VolwassenstadiumenlegecoconsvanLissonata errabunda.
Figure 77: Imago and empty ooooons of Lissonata errabunda.
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Lissonata errabunda (af"b.77)lijkteenbetrekkelijk specifiekesoort
voordegroteapperbladroller.Hetiseencirca5-ram
6 lang,zwartsluipwespje.Hetvrouwtjebezitoranje-bruinepoten,vrijlangeantennenen
eenlegboorwelkebijnazolangisalshetlichaam.Hetlegtmeerdereeitjesineenrups.Uiteenrupsverschijnenvaakachtlarven,dieleerachtigebruinecoconnetjesmakenwelkezichbinneneengemeenschappelijkomhulselbevinden.
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7mm
Afbeelding78: Volwassenstadiumencoeonvan Tranosema avenicoïa.
Figure

78:

Imago and coaoon of Tranosema

avenicoïa.

Tranosema areniaola (afb.78)iscirca5mmlang,zwartvanlichaamskleurenbezitrood-bruinepotenenvrijlangeantennen.Desoortkomtin
verschillendebladrollersoortenvoor,metnameookindeheggebladroller
Archips vosana. Metdebetrekkelijkkortelegboorwelkeslechtseenkwart
vandelengtevanhetlichaamheeft,wordtslechtsééneitjeperrupsgelegd.Devolgroeidelarvemaakteenfijn,witspinselwaarbinnendebruine
popcoconwordtgevormd.Zieookdevolgendesoort.

7 mm

5 mm

A f b e e l d i n g 79:
Figure
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79:

Volwassen s t a d i u m en l e g e cocon van Diadegma

Imago and empty cocoon of Diadegma

praerogator.

praerogator.

Diadegma praerogator
(afb. 79)lijktveel opdevoorgaande soort maar
is iets groter,namelijk 5 - 6 mm. Depoten zijn eveneens geerbruin,maar
op de achterpoten "bevindt zich eenwit bandjewat bij Tranosema
arenicola
niet het geval is.Beide soorten hebben een vrijwel gelijke levenswijze.

8mm
Afbeelding80: Volwassenstadiumenlegecoconmetspindradenvan Scambus
Figure 80: Imago and empty aoaoon with web of Soambus brevioornis.

brevioornis.

Saambus brevioornis
(afb.80)is een 5- 6mm lange,zwarte sluipwesp
met bruine poten enmet vrijlange antennen. Hetmannetje is aanmerkelijk
kleiner danhet vrouwtje,dat een stevige legboor heeftwelke iets korter
danhet lichaam is.De soort wordt vooral in denazomer nogal eens uit
rupsen van devruchtbladroller gekweekt.Merkwaardig isdat het eibinnenin de rups wordt gebracht,maar de larve verlaat dezena een vervelling
enleeft verder ectoparasitisch. De rupswordt op één ofanderewijzegedood,zodat de larveten koste van een dode rupsleeft.
Pristomerus
vulnerator
iseen circa 9mm lange,zwart glimmende sluipwesp met lange sprieten en eenvrijlange legboor.Het is een endoparasiet
van de fruitmot enandere bladrollers als de grote appelbladroller,de
groene- en de rodeknopbladroller. Het eiwordt in een jonge rups gelegd;
delarve overwintert endoparasitisch enmaakt bij de fruitmot inhet voorjaar een coconbinnenin de cocon van de rups.
Triohomma eneaator is een zeer slanke,circa 12mm lange sluipwesp met
een zeerkorte legboor.Er zijn 1- 2 generaties per jaar en de sluipwesp
beparasiteert de jonge rupsen van zowel de fruitmot als anderebladrollersoorten. Delarve overwintert endoparasitisch enverpopt inhet voorjaar
binnenin depop van de gastheer. In Ruslandvermeldt Tkachev (2Ö0)3%
parasitering bij de fruitmot.
Behalve devermelde parasieten komen ernog vele andere soorten voor.
De voorbeelden geven tesamen echter een goedbeeld van de verscheidenheid
die de natuur op dit terreinbiedt.Het is duidelijk,datmenbijgeleidebestrijding wel eensparasieten kan aantreffen in deboomgaard,maar
eenwerkelijk nuttigebijdrage is eigenlijk niet teverwachten. De selectieve geïntegreerde gewasbescherming biedt echterbetere perspectieven.
Voormeer informatie over natuurlijke vijanden inboomgaarden zijn er o.a.
geschikte brochures enpublikat.iesvan de International Organization for
Biological Control (OILB).
Erverschijnt binnenkort een uitgebreide publikatievan Evenhuis enVlug
over debladrollerparasieten inboomgaarden.
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13.5. Aanpassing eiparasiet aan heggebladroller
Deheggebladroller welke als ei in eispiegels op takken overwintert,
heeft eenbijzonder fraaibij zijn jaarcyclus aangepaste eiparasiet Trichogramme! aaaoesiae.
Deparasiet komt ook in onslandvoor en zou in ongiftige gewasbeschermingsschema's wel eens een rol vanbetekenis kunnen
gaan spelen. In Zuid-Zwitserland heeft deze parasiet vermoedelijk een ernstige heggebladrollerplaag tot staan gebracht.Daarom ismeer aandacht
voor deze aanpassing hier op zijnplaats.
Inafbeelding 81wordt het gebeuren gevolgdvanafdewinter,als er
onbeparasiteerde eieren van de gastheer op de takken aanwezig zijn naast
een aantalbeparasiteerde. De laatste zijn zwart gekleurd door deaanwezigheidvan de alsvoorpop inhet gastheerei overwinterende parasiet. In
maart,dus vroeg inhet voorjaar,verlaten deparasietjes (devoorjaarsgeneratie bestaat uit ongevleugelde sluipwespjes)het (zwarte)gastheerei.
Zijbegeven zichnaar naburige,nogniet beparasiteerde eieren en deponeren daar een eitje in.Eenklein ronduitkruipgaatje (afb.66b) geeft
aan,dat een sluipwespjehet eiheeft verlaten. In de loop van april,mei
en juni ontwikkelt zich in dat nieuw beparasiteerde ei een sluipwespje.
Ondertussen komen in april deniet beparasiteerde eieren uit en in de loop
vanmei en juni ontwikkelen de rupsen zichtot pop envlinder. In julileggen devlinders haar eieren.De inmiddels verschenen (nugevleugelde)parasietengeneratie beparasiteert eenaantal vandevers gelegde eieren van
deheggebladroller. In eenbeparasiteerd heggebladrollerei ontwikkelt zich
het embryo van deparasiet tot aan het voorpopstadium,dat in staat isde
winter te doorstaan. Indit stadiumblijft deparasiet de rest van dezomer,herfst enwinter,totdat deze zichpas inmaart verder ontwikkelt en
er een ongevleugeld sluipwespje verschijnt. Het gastheerei geeft het sein
tot het inwinterrust gaan,doordat het overwinteringsstadium van deheggebladroller in dewinter valt.Hierblijkt dus dat het parasietje op
fraaiewijze met twee generaties isaangepast aan de gastheer,die slechts
één generatie heeft.
Er is eenduidelijke wisselwerking tussen de gastheer en zijn parasiet,
zodat fenologisch alles klopt (17). Deparasiet verschijnt op het juiste
moment inmaart,als de onbeparasiteerde gastheereieren nognetparasiteerbaar zijn. In een later stadium zou dit niet meer lukken. En in juli
verschijnt de gevleugelde parasietengeneratie precies ten tijde dat de
nieuwe eieren door deheggebladrollers zijn gelegd.
Interessant isook datwij hebben kunnen vaststellen,dat de parasiet
ook eieren van andere bladroilersoorten beparasiteert,bijvoorbeeld van
de vruchtbladroller. Deze eieren gaanniet inwinterrust,maar zij ontwikkelen zich normaal meteen doortot rups. Het bleek dat het parasietenei zich inhet eivan devruchtbladroller meteen verder ontwikkelde tot
sluipwesp. Hieruit is op temaken,dat het gastheerei bepaalt ofhet erin
gebrachte parasietenei indiapauze gaat ofniet. Indenatuur zal eenaantal eieren van zo'n Triahogramma-slui^es-pje
dus in diapauzerende eieren
terechtkomen,terwijl andere eieren gelegd zullenworden inverder ontwikkelde eieren van een andere gastheer.Afhankelijk van de temperatuur
kunnen zich inhet laatste geval meerdere sluipwespgeneraties na elkaar
in deze gastheereieren ontwikkelen. Tot aan deherfst kunnen de danaanwezige sluipwespjes nog 'overstappen' naar een 'wintergastheer'.
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cacoeciae,
which is well adapted to this
host.
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14. Summary
Current andpast developments in fruit growinghave ledto certain complications relatedto insect pests. Inthisrespect thetree-shape,planting system, and choice ofpesticides are ofgreat importance.Thetechniques used forthe application ofthe pesticides influence the occurrence
of insect pests as dothe controlprogrammes as awhole.Inthemodern conception of fruit growing,pestmanagement inthe orchard isbased onmonitoring ofthe insect populations (Chapter2 . ) .
Chapter 3. gives general information onthe Tortricid species in orchards
(3.1.)and asystematic list ofthese species (3.2.). General information
on the"bionomics andharmfulness ofthe Tortricids is given in Chapter h..
This information,which derives fromthe literature andthe authors'investigations covers 27Tortricid species of apple andpear aswell as,for
otherhost plants,some speciesthat are frequently observed inorchards,
and concerns the distribution,biology andphenology,life cycle,eggs,
host plants,hibernation,andthe damage done.Graphs showing the flights
of some species for one ormoreyears are also given (figs. 18and 19).
Characteristics ofthe moths are described in Chapter 5- (figs. 20-2U).
Drawings ofthewing patterns are given in fig. 25,to facilitate determination. The flight periods are given in section 5-3..
Chapter 6. contains general information onthe characteristics ofthe
pupa (figs.26-29). Descriptions ofthepupa of 16species are accompanied
by illustrations showing the first and the last abdominal segments and
a segment ofthemid-section part (fig. 30).The key provided fordetermination isbased on simple characteristics,mainly fieldmarks.
The characteristics ofthe larvae are described,discussed,and illustrated in Chapter "J. (figs.3 1 - 3 M ,which also gives akey forthe determination ofhalf- or full-grown larvae ofthemost important species.Fig.
35gives simple fieldmarks permitting determination of 12species,and
these marks are also listed to give akey inthe formof atable. The'species are described in section T-^..
Specific information on Adoxophyes
orana isgiven in Chapter 8.. The
occurrence ofthis species in The Netherlands and other countries is discussed in section 8.1.. The quantitative relationship between the rate of
fruit damage and the size ofthe larvapopulation is dealtwith insection 8.2. (fig.38).
Forpest management,the flight activity, calling behaviour,and dispersion ofthis species ofmothwithin and inthe vicinity ofthe orchard
are important factors.Male moths occasionally travel a distance of1+00
m, butwide dispersion isprobably exceptional (section 8.3.). The silken
threads with which the egg-larvae areprovided,permit transport by the
wind (section 8 A . ) . There is an exchange ofmoths and egg-larvae between
the orchard and its environs (section 8.5.),but the populationwithin the
orchard isgenerally much larger. InMay,counts show 1,000 to 20,000 and
inJuly 20,000 to 60,000 larvae per ha orchard. The influence ofweather
conditions on the life span and such activities asmating, flying,and'oviposition is discussed in section 8.6.. The phenology ofthe flight period
is strongly determinedby temperature (fig. 39)- Themoths are protandric
(fig. Uo). The relationship between the time ofemergence andthe time of

egglaying and larvalhatching is discussed. The relationship between temperature and embryonic,larval andpupal development is described andillustrated (fig.1+3,table 1)in section 8.7-•
Recently, atemperature disk (fig. 1+1+)was designed for determination of
the spraying dates for A. orana, based onmaximum (day)andminimum (night)
temperatures.The annual cycle of A. orana andthemortality and reproduction rates (fig. 1+5)are dealtwith in section 8.8.. Inyears with aphenologically late second flight (section 8.9-)a-number ofmoths diewithout
producing offspring having areasonable chance of successful survival duringhibernation. Inthe spring of 1973,for example,the population was
reducedby 82 %and inthe spring of 1975by 20 %, dueto alate second
flight inthe preceding summer (table 2 ) .Similarly,a (partial)third
flight causes a reduction inthe rate ofhibernation ofthe overwintering
larvae (section 8.10. and figs. 1+6and 1+7)- Forthe fruit harvest,thelarvae developing rapidly inAugust and September aremore dangerous than the
slowly developing larvae that enter diapause inayoung instar. Some phenomena of diapause in A. orana are discussed aswell.
Chapter 9. contains information onthe codlingmoth Laspeyresia
pomonella. In sections 9-1- and 9.2., fruit attack by andthe flyingactivity of
themoth are discussed inrelation to temperature and other ecological
factors. Information on phenomena playing arole in oviposition and embryonic development is given in section 9.3.. Competition occurs between
the larvae for food and also forhibernation sites,the latterbeing influencedby the quality andnumber of such sites on the trees (section
9.1+.). In section 9-5-,someproblems connectedwith survival andparasitism are discussed,and section 9.6. dealswith the influence of day length
and temperature on diapause. The specific information onthe codling moth
endswith adiscussion on factors that influence the occurrence ofasecond flight,and instructions are given concerning temperature-calculations forthe determination ofthe flight periods and spraying dates
(section 9-7-)•
Chapter 10.gives theoretical andpractical information onproblems relatedtobehaviour,damage,and population development for several Tortricids. The occurrence ofdamage isdiscussed in section 10.2..Attention is given to thebehaviour of adults (mating,oviposition,orientation
for finding host plants),larvae,andpupae (section 10.3.). In section
10.1+.,fundamentals ofpopulation dynamics are illustrated by examples
of Tortricid species inorchards.
Competition between larvae ofleafrollers andnumerical responses of A.
orana larvae are observed. A functional response oftits,expressed in
theirbehaviour,inpreying oncodling-moth larvae inthebark,is also
observed (fig. 50).Attention ispaidtothe effect ofparasites andweather conditionswhich strongly determine long-term population densities.
Differences in control programmes also have a strong influence onpopulation densities inthe orchard. In section 10.5.,differences inmortality
inthe egg stage and inyoung andolder larvae are described. Elms,poplars,andwillows serve ashosts for several Tortricid species also seen
on apple and pear. This means that windbreaks can sometimes be a source
ofharmful Tortricid larvae,for instance ofthose of Archips
vosana
(section 10.6.).
For effective and economically feasible pest control,the insect populations must be assessed (section 11.1.). The costs of control measures
are discussed interms of conditions in The Netherlands,where on average
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one insecticide application is estimated to involve an expenditure ofTO
guilders perha (section 11.2.). This amount isaccepted asthe economic
threshold for spraying. Theyearly losses due to fruit attack "byleafrollers are estimated at 3million guilders,representing about 2 %loss of
apple and pear crops.The costs ofthe compounds plus application range
between 1,U10and 1,880 guilders perha.The total annual cost of compleet management isabout 10,000guilders per ha.Section 11.3.reviews
two methods of sampling (beating and visiual)applied in supervised controlprogrammes.Random sampling, identification ofthe relevant Tortricid species inthe field,and sequential sampling asa simplification of
the sampling procedure,are ofparticular interest. In section 11A . , the
sampling procedure for A. rosana isdescribed. Standardization concerns
visual inspection of 200 clusters or sampling bybeating of 100branches
perha inthe spring. Ifthere isoneormore Tortricid larva inthe sample, controlwill benecessary inJune.Under certain restrictions,samplingwith pheromone traps ispossible. Ifcatches inJune do not reach
10-30 (asanaverage,20canbe accepted)pertrap during the first ik
days ofthe flight period (i.e.,before the first larvae hatch), spraying
canbe omitted inJune.These values may represent a safe threshold for
Adoxophyes
ovana. Sampling of shoots canbe carried out easily at the end
of July. Ifmore than 30larvae arepresent ina sample of 200 shoots,two
sprayings may be necessary inAugust. If 10-30larvae are observed inthe
sample,one sprayingwill suffice for adequate control.Generally,noapplications are necessary inthe spring. Sampling ofthe codling moth and
other Tortricid species isdiscussed in section 11.5.. In integrated control,the codling moth is generally more important than it is innon-selective programmes.Visual inspections atharvest time provides indications as tothe need forvisual sampling of^00fruit clusters perha in
thenext generation (June). Other methods for sampling ofthe population
orthe flight ofthe codling moths are described. In section 11.6.,methods forpest control are described. Purely biological control programmes are not accepted innormal commercial fruit growing. The intensive
chemical control programmes used at present are adequate forpest control,
but less acceptable for some consumers than aBD (biologic-dynamic) programme,inwhich only natural products are applied forthe control of
diseases and pests.Selective integrated control isbeing evaluated in
practice and seems almost economically acceptable and almost adequate
forpest control. A. ovana isone ofthemost hazardous insects in such
programmes,at least during the first years ofapplication. Simpler supervised programmes are usually accepted by the Dutch fruit growers.
In sections 11.7- and 11.8.,the determination of spraying dates (the
complete procedure) for A. orana isdiscussed (see fig. 55). The effect
ofone ormore applications of insecticides isalso dealt with (fig.56)•
Chapter 12.contains information onpesticides,controltechniques,
and testing methods.A large number of insecticides are dealt with, i.e.,
their mode of action,penetration into plant tissue,and use in relation
to developmental instars ofthe insects tobe controlled (section 12.1.).
Attention ispaid to juvenile hormone analogues (IGR),pathogenic microorganisms,and formulation (e.g.,encapsulation)ofpesticides.The insecticides inuse in The Netherlands are listed intable h. Special control techniques suchas trapping,confusion by pheromones,and sterilemale techniques are described and discussed in section 12.2.. Section
12.3. concerns artificially prepared diets for rearing Tortricids (table
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5)andrearingmethods.Insection 12.h.,laboratoryandfieldmethods
fortestingpesticidesaredescribed.Thesemethodsincludeinitial,residual,andvapoureffects (figs.59and 6l). Testingofcompletecontrol
programmes,e.g., 'early'programmes,inorchardsisdesirable(section
12.5.).
Chapter 13.dealswithproblemsassociatedwithnaturalenemies.In
section 13.1.,generalaspectsofnaturalenemiesofTortricidsarediscussed.Interestingaspectsincludethehostrange,theinstarofthe
hosttobeparasitized,specificityoftheparasite,hyperparasitism,and
theefficiencyofparasitization.Insections 13.2.,13.3.and 13.^.,informationisgivenonthebionomicsofthemostcommondipterousandhymenopterousparasitesofleafrollersonappleandpear.Thedescriptions
ofthespeciesaresupplementedbyillustrationsshowingtheparasites
(figs.6U-80)andthevenationofthewings (fig.63).Insection 13.5-,
theadaptionoftheeggparasite Triahogramma embryophagum caaoeciae to
itshost Archips rosana isdescribed (fig.8l).
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