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Spinselmot
Hyponomeuta soorten
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Hyponomeuta vlinder

D

pv

De zomer is nog pril, wanneer de vruchtbomen en de struiken
in de windsingel getooid zijn met fris groen blad. Des te meer
valt een geheel of gedeeltelijk kaal gevreten boom of struik
op. Een beeld dat steeds vaker voorkomt: bomen die helemaal
zijn ‘ingepakt’ door een bouwwerk van spinsels, gemaakt
door de spinsel- of stippelmot.

w
w

w

achterlijf van de rupsjes steekt hierbij halverwege uit het blad.
Begin mei begeven zij zich naar
de steel van het blad en vormen
daar het eerste spinseltje. De rup- Spinselmot
sen werken eendrachtig samen, zodat het spinselnest steeds groter
wordt en de rupsen zich tegoed
kunnen doen aan de ingesponnen
bladeren.
Rond half mei is al heel wat
schade aangericht. Scheuten en bladeren zijn samengetrokken en omweven met een spinsel. Het blad is
deels geskeletteerd en deels
opgevreten.
Spinselmotten zijn zeer vraatzuchtig en groeien als kool. Rupsjes
die rond half mei nog een lengte
hebben van 5 mm, bereiken een
paar weken later een lengte van 1,8
tot 2 cm.
In de eerste helft van juni verpoppen de rupsen zich in de spin- Poppen op het blad
selwebben die inmiddels zijn ►

.n

e leefwijzen van de verschillende soorten zoals de appelspinselmot
(Hyponomeuta malinella) en de pruimenspinselmot (H. padella) komen sterk
met elkaar overeen. Het zijn de jonge rupsjes van ± 1 mm lengte die
groepsgewijs overwinteren op de
boomschors van veelal tweejarige
twijgen, verborgen onder een stevig
waterdicht schildje dat de rupsjes
bedekt. De beschermende dakpansgewijs gelegde schildjes hebben een
schutkleur zodat ze moeilijk te onderscheiden zijn van de schorsdelen. De rupsjes blijven verscholen
tot het voorjaar aanbreekt, zo rondom tweede helft april. De uitkomende larven bevrijden zich door
een gaatje te boren in de beschermende schaal.
De jonge rupsjes kruipen naar
de bladeren op het eind van de jonge
scheuten om gedurende enkele weken blaadjes te mineren. Het
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Appel, peer, pruim, meidoorn, en andere
Hyponomeuta achtigen
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rups mineert bladeren
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rups verpopt zich
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Inzetbare middelen
Chemisch
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snoeien van spinsels

Waarnemen

spinsels

zwart gestippeld.
De in de zomer afgezette eieren
zijn aanvankelijk bruinrood en gemakkelijk te herkennen. Door de
grootte van de spinselwebben, in
vruchtbomen,
meidoornhagen,
kardinaalsmuts, wilg en vogelkers,
zijn de nesten gemakkelijk te
herkennen.
De ei-pakketjes zijn in het begin
geel van kleur en ovaal tot langwerpig van vorm met een grootte van
0,4 tot 1 cm. Daarna nemen ze bijna
de kleur van de schors aan. De eiergroepjes zijn vaak afgezet op tweejarig hout in de buurt van
bladoksels.
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uitgegroeid tot ware bouwwerken.
De poppen zijn zijdeachtig wit en
hangen als groepjes samengeplakt
aan de onderkant van bladeren en
scheuten. Begin juli komen meestal
de eerste vlinders al uit, die in de
maanden juli - augustus ronde eihoopjes leggen in groepjes van 20
tot 50 eitjes, op de schors. De rupsjes komen in de nazomer uit en blijven onder hun schildje verscholen
tot het eerstkomende voorjaar, deze
periode wordt de diapauze genoemd. Zo is de eenjarige cyclus
weer rond.

Herkenning

w

De kleur van de rupsen varieert
na enkele vervellingen van geel tot
donkergrijs met zijdeling geplaatste
rugvlekken. De kop blijft zwart.
De spinselmot is een mooi slank
gevormd nachtvlindertje die behoort tot de familie Hyponomeuta.
De voorvleugels zijn zijdeachtig wit,
bezet met zwarte stippen en een
beetje franje. De achtervleugels zijn
bruin gekleurd en voorzien van royale franjes. De lichaamslengte van
de motjes is ongeveer 1 cm en de
vleugelspanwijdte is 2 à 2½ cm. De
rupsen zijn, net als de motjes, ook
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Bestrijding
De spinselmot is niet gevaarlijk
voor de gezondheid. Je zult er geen
uitslag of jeuk van krijgen zoals bij
de eikenprocessierups. Het is daarom aan te bevelen om niet direct
naar de spuit te grijpen. De werkzame middelen om de rupsen chemische te bestrijden zijn zeer schadelijk voor de nuttige insecten. Knip
daarom in de eerste plaats de spinselnesten in een vroeg stadium met
een rupsenschaar (snoeischaar op
een stok) eruit en voer ze af in de

groene container. Blijf wel waakzaam voor nog meer spinsels, afhankelijk van het voedselaanbod
verschijnen spinsels over een langere periode. Belangrijk hierbij is de
waarneming: in een vroeg stadium
spinsels wegknippen geeft de minste schade. Als het noodzakelijk is
om een tweede bespuiting tegen de
wintervlinder uit te voeren wordt
ook een gedeelte van de rupsen van
de spinselmot meegenomen. Hoewel de rupsen niet gemakkelijk toegankelijk zijn door het taaie beschermende en waterafstotende
spinsel, geldt ook hier weer: zorg
voor voldoende mezenkastjes. De
mezen doen goed werk voordat de
rupsen zich in spinsels wikkelen.
Juist in deze periode hebben de mezen jongen en is de behoefte aan
voedsel groot.
Tekst en afbeeldingen: Jans Koops
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