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Voor u ligt het DuPont Rupsenhandboek Appel en Peer.
Een kort en bondig overzicht met de belangrijkste rupsen
in de appel- en perenteelt in Nederland en België. Met
de afbeeldingen en omschrijvingen herkent u snel de
veroorzaker van de (potentiële) schade. Zoals u weet kan
insectenvraat enorme economische schade veroorzaken.
Wat als een klein probleem begint, kan grote gevolgen
hebben. Het is daarom belangrijk dat u de veroorzaker tijdig
herkent om zo op het juiste moment de juiste bestrijding te
kunnen kiezen. Zo bent u verantwoord bezig om schade aan
uw appels en peren te voorkomen.
Mei 2013

Colofon
Datum: mei 2013
Uitgever: DuPont de Nemours (Nederland) B.V.
en DuPont de Nemours (Belgium) BVBA
Realisatie: Opraappers Communicatie b.v., Doetinchem
Beeldmateriaal: Proefcentrum Fruitteelt vzw – België,
Bongerd Groote Veen, Dr. A. van Frankenhuyzen, Milan
Zubrik, Fruitpluktuin.nl, Gyorgy Csoka, Ben Smart.
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Steward®

Coragen®

EFFECTIEF TEGEN BLADROLLERS,
WINTERVLINDER EN VOORJAARSUIL

PAKT FRUITMOT EFFECTIEF AAN

Gericht bestrijden van bladrollers, wintervlinder en
voorjaarsuil doet u met Steward®. Door de snelle en brede
werking voorkomt Steward®, met werkzame stof indoxacarb,
schade aan uw appels en peren. Bijkomend voordeel is de
nevenwerking tegen kevers en wantsen. Zodra het middel is
opgenomen door de larven stoppen deze binnen enkele uren
met vreten. Steward® kunt u toepassen tijdens de bloei en
heeft een zeer goede regenvastheid.

TOEPASSINGSMOMENT
Zodra de rupsen van de overwinterende generaties van
bladrollers, wintervlinder en voorjaarsuil actief zijn, voert u
de eerste behandeling met Steward® uit. Dit is meestal bij
begin bloei Elstar. Na de bloei kan eventueel een tweede
toepassing worden uitgevoerd tegen bladrollers en kevers.

1e
2e
inzet inzet

StEWARD®
Toepassingsmoment

Bladroller
Wintervlinder
Fruitmot
Appelbloesemkever
Pereknopkever
Bladsnuitkever
Groene appelwants
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Coragen® pakt de fruitmot grondig aan door de unieke
werkzame stof RynaXypyr®. Zowel eieren als de larven zijn
hier zeer gevoelig voor. Zodra het middel is opgenomen
door de larven stoppen deze binnen enkele uren met
vreten. Coragen® is eenvoudig in gebruik. Met slechts
twee behandelingen zijn uw appels en peren maar liefst
zes weken beschermd tegen fruitmot. Coragen is ook
effectief tegen andere rupsen en bladmineerders.

TOEPASSINGSMOMENT
Door de eerste behandeling met Coragen® kort voor
eiuitkomst van de eerste fruitmotlarven uit te voeren,
voorkomt u de opbouw en ontwikkeling van een schadelijke
populatie. Na 21 dagen past u de tweede behandeling toe.
Als er drie weken na de tweede behandeling met Coragen®
nog fruitmotlarven uitkomen, zet dan de bestrijding voort
met een larvicide, bijvoorbeeld Steward®. Dit middel heeft
een ander werkingsmechanisme. Zo voorkomt u resistentie.

CORAGEN®
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Toepassingsmoment

2e
inzet

1e
inzet
juni

JULI

aug.

Fruitmot

Meer informatie over onze producten vindt u
op onze website: www.nld.ag.dupont.com en
www.bel.ag.dupont.com. Of neem contact op
met uw gewasbeschermingsmiddelenleverancier.
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Motten en vlinders

Fruitmot
(Cydia Pomonella)
Herkennen
Mot: Ca. 9 mm. Grijs met aan de vleugelpunt een
goudkleurige vlek.
Eieren: Pas afgezet: crèmekleurig. Na enkele dagen:
rode ring. Kort voor het uitkomen: zwart kopkapsel van
het embryo zichtbaar. Eiafzet: op vruchten en bladeren.
Larve: Jonge larve: witte kleur. Oudere larven: crème tot
roze met lichtbruin halsschild en donkerbruine kop. Op de
segmenten donkere vlekken met fijne doorzichtige haren.

Levenscyclus
Vliegt in avondscherming. Actief bij minimumtemperatuur
vanaf 13°C. Eiafzetting bij 15°C en hoger.
In warme zomers gedeeltelijke tweede vlucht.
Levenscyclus van de fruitmot
J
F
M
A
M
J
J
rups in cocon achter schors
pop
imago
ei

A

S

O

N

D

rups
rups in cocon achter schors

Schade
Voorzomer – zomer
Jonge larve boort zich in de vrucht en maakt een gang naar
de pitten. Hierdoor ontstaat een inboorplekje met rood
verkleurde rand. Aangetaste vruchten worden noodrijp en
vallen af. De zogenaamde ‘wormstekigheid’.
Zomer – herfst
Rups gaat van ene naar andere vrucht. Het boorsel is droger
dan van appelzaagwesp.
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Motten en vlinders

Vroege fruitmot
(Pammene rhediella)
Herkennen
Mot: Ca. 5 mm. Donkerpaars met kenmerkende oranje
vleugeleinden. Met toegevouwen vleugels lijkt de mot op
een knopschub.
Eieren: Plat, rond en zilverglanzend. Eiafzet: afzonderlijk in
bloemclusters of jonge vruchtclusters, of op de onderkant
van bladeren
Larve: Tot 10 mm lang, eerder mollige rups. Crème-achtig
tot grijsachtig wit met bruine wratten. Kop- en halsschild
bruinachtig.

Levenscyclus
Vliegt vanaf mei. Eiafzetting bij avondtemperatuur >15°C en
dagtemperatuur minimaal 2 dagen >18°C.
Per jaar één generatie.
Levenscyclus van de vroege fruitmot
J
F
M
A
M
J
J

A

S

O

N

D

rups in cocon
achter de schors

pop
imago
ei
rups

rups in cocon achter de schors

Schade
Vanaf mei
Jonge larven spinnen zich in en vreten het oppervlak van
de vrucht aan. De zogenaamde ‘snoepvreterij’. De hierdoor
ontstane wondjes zijn invalspoort voor schimmels.
Vanaf juni
Oudere rupsen veroorzaken vaak meerdere fijne vraatgangen
zonder uitwerpselen. Deze komen via de boorgangen naar
buiten. De gangen verkurken. De pitten vreten ze niet aan.
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Motten en vlinders

Kleine fruitmot
(Cydia lobarzewskii
(Grapholita lobarzewskii))

Herkennen
Mot: Ca. 8 mm. Geelbruin met onregelmatige donkere
vlekken.
Eieren: Eiafzet: afzonderlijk op jonge vrucht.
Larve: Tot 12 mm, bovenkant roze-achtig, onderkant witgeel
en roodbruine kop.

Levenscyclus
Vlinder vliegt in mei en juni.
Per jaar één generatie.
Levenscyclus van de fruitmot
J
F
M
A
M
J
rups in cocon achter schors
pop
imago

J

A

S

O

N

D

ei
rups
rups in cocon achter schors

Schade
Vanaf mei
Rupsen veroorzaken vraatgangen zonder uitwerpselen.
Deze komen via de boorgangen naar buiten. Kenmerkend
zijn de goed gevormde, schone, spiraalvormige gangen
onder de schil (stervormig), vervolgens boort de rups een
gang naar het klokhuis. De rupsen eten niet aan de pitten.
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Motten en vlinders

Pruimenmot
(Cydia funebrana
(Grapholita funebrana))			

Herkenning
Mot: Ca. 8 mm. Grijs met blauwe schubben.
Eieren: Ca. 1 mm. Glashelder en doorschijnend, later geel.
Eiafzet: één per vrucht.
Larve: Jonge larve: crèmekleurig. Volgroeide larve: roze met
bruinzwarte kop. Tot 12 mm groot.

Levenscyclus
Eiafzet bij windstil weer en avondtemperatuur
vanaf 14 - 15°C. Per jaar twee generaties.
Levenscyclus van de pruimenmot
J
F
M
A
M
J
J
rups in cocon achter de schors
pop
imago
ei
rups
pop

A

S

O

N

D

rups in cocon
imago
ei
rups
rups in cocon

Schade
Vanaf mei
De larve boort zich vanaf de steelholte een weg naar de pit.
Een volgroeide rups verlaat de vrucht via een gat van 2 mm.
Er kan gom uit de boorgaten lopen. Aangetaste vruchten
rijpen sneller af.
Vanaf juli (grootste schadeperiode)
De tweede generatie rupsen veroorzaakt dezelfde schade
als de eerste.
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Motten en vlinders

Vruchtbladroller
(Adoxophyes orana)		
Herkennen
Mot: Mannetje: ca. 10 mm. Lichtbruin met donkere banden.
Vrouwtje: iets groter dan mannetje. Vager getekend.
Eieren: Plat, glashelder en doorschijnend geel. Eiafzet: in
groepjes, dakpansgewijs, in eispiegel op blad.
Larve: Jonge larve: lichtgeel met zwarte kop. Oudere rups:
geelgroen tot donkergroen met doorschijnend geelbruin
halsschild en okergele kop. 15 – 20 mm lang met vier paar
buikpoten.

Levenscyclus
Twee (tot drie) generaties per jaar.
Levenscyclus van de vruchtbladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
in winterspinsel
rups
pop
imago
ei
rups
pop
imago
ei
rups

N

D

in winter
spinsel

Schade
Voorjaar
Rupsen voeden zich met uitlopende knoppen, bloemen
en jonge blaadjes.
Juli en augustus
Oudere rupsen vreten ook vruchten aan.
In het najaar
De rupsen veroorzaken oppervlakkige vraatschade aan de
bladeren en vreten gaten in (de schil van) de vruchten, de
zogenaamde ‘snoepvreterij’. De hierdoor ontstane wondjes
zijn invalspoort voor schimmels.
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Motten en vlinders

Heggebladroller
(Archips rosana)				
Herkennen
Mot: Ca. 10 mm. Verschillend van kleur en tekening
(grijsbruin – roodbruin) met aan de onderzijde een opvallend
warme oranje-gele kleur. Vrouwtje groter dan mannetje en
minder opvallend getekend.
Eieren: Eiafzet: in groepjes, dakpansgewijs, ongeveer
dezelfde kleur als stam of tak.
Larve: Ca. 22 mm. Verschillend van kleur, zijn meestal
blauwachtig groen tot geelgroen met een donkerbruine tot
zwarte kop en halsschild. Buikzijde is lichter gekleurd.

Levenscyclus
Eén generatie per jaar.
Levenscyclus van de heggebladroller
J
F
M
A
M
J
J
ei
rups
pop

A

S

O

N

D

imago
ei

Schade
Voorjaar
De rups eet van bladeren, bloemblaadjes en aan pas gezette
vruchten, die vervolgens afvallen of verkurkte plekken
vormen bij de groei van de vrucht. Typische symptomen
zijn de opgerolde blaadjes (sigaren) waarin larven zich
verschuilen en later verpoppen.
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Motten en vlinders

Rode
knopbladroller
(Spilonota ocellana)
Herkennen
Mot: Ca. 6 mm. Grijsbruin met witte band. Zwarte driehoek
aan de uiteinden van de vleugels.
Eieren: Eiafzet: afzonderlijk op het blad. Wit-geel.
Larve: Tot 12 mm. Vleeskleurig tot roodbruin met glanzend
bruinzwarte kop en halsschild.

Levenscyclus
Gedeeltelijke tweede generatie is mogelijk in een jaar.
Levenscyclus van de rode knopbladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
S
in winterspinsel rups in de knop
pop
imago
ei
rups

O

N

D

in winterspinsel

Schade
Maart tot mei
Rupsen hollen knoppen uit. Daarna vreten de rupsen
van bloemen en jonge bladeren. Hierdoor vermindert
de vruchtaanzet.
Najaar
De najaarsgeneratie tast bijna rijpe vruchten aan.
Hierdoor ontstaan kleine wondjes aan de vruchten, die
een invalspoort zijn voor schimmels. De zogenaamde
‘snoepvreterij’.
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Motten en vlinders

Groene
knopbladroller
(Hedya dimidioalba)
Herkennen
Mot: Ca. 9 mm. Zwart-wit met een zwart pluimpje in de nek.
Eieren: Eiafzet: afzonderlijk of in kleine groepjes,
voornamelijk van de onderzijde van het blad.
Larve: Tot 20 mm. Blauwgroen tot donkergroen met zwarte
wratten. Kop, halsschild en poten zijn zwart.

Levenscyclus
Onduidelijke gedeeltelijke tweede vlucht.
Levenscyclus van de groene knopbladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
in winterspinsel rups in knop
pop
imago
ei
rups

S

O

N

D

in winterspinsel

Schade
Voorjaar
Rupsen hollen knoppen uit. Daarna vreten de rupsen van de
bloemen en het jonge blad. Hierdoor ontstaat verminderde
vruchtaanzet.
Najaar
De najaarsgeneratie tast bijna rijpe vruchten aan. Hierdoor
ontstaan kleine wondjes die een invalspoort zijn voor
schimmels, de zogenaamde ‘snoepvreterij’.
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Motten en vlinders

Grote
appelbladroller
(Archips podana)		
Herkennen
Mot: Mannetje: ca. 10 mm. Roodbruin, vleugels klokvormig.
Vrouwtje: ca. 14 mm. Minder fraai getekend dan mannetje.
Er is ook een bruinpaarse variëteit.
Eieren: Eispiegel groen. Eiafzet: dakpansgewijs op blad
overdekt met een harde wasachtige substantie.
Larve: Tot 22 mm. Grasgroen – groengrijs. Halsschild
donkerbruin-zwart, witgerand. Brede platte, glanzende
kastanjebruine kop. Achtste achterlijfsegment met opvallend
groot stigma (ademhalingsopening).

Levenscyclus
In de meeste jaren gedeeltelijke tweede vlucht.
Levenscyclus van de grote appelbladroller
J

F

M

in winterspinsel

A

M

J

J

A

S

O

N

D

rups
pop
imago
ei
rups

in winterspinsel

Schade
Vanaf maart/april
Rupsen veroorzaken vraatschade aan knoppen en bloemen
en vreten jonge vruchten diep aan.
Mei/juni
De larve voedt zich vooral met blad.
juli/augustus
De jonge rups voedt zich met bladeren en vreet kleine hapjes
uit de schil van al rijpende vruchten tot 2 mm diep in het
vruchtvlees, de zogenaamde ‘snoepvreterij’. De ontstane
wondjes zijn invalspoort voor schimmels.
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Motten en vlinders

Koolbladroller
(Clepsis spectrana)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 11 mm. Okergeel met donkere vlekken.
Mannetje: kleiner en minder warme kleur.
Eieren: Eispiegel is geel. Eiafzet: dakpansgewijs afgezet
in een eispiegel op het blad.
Larve: 18 – 25 mm. Chocoladebruin tot grijsachtig
olijfgroen, bleker aan de buikzijde met lichte wratten,
waarin lichtgekleurde haren. Halsschild en kop zwart.

Levenscyclus
In de sommige jaren gedeeltelijke derde vlucht.
Levenscyclus van de koolbladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
in winterspinsel
rups
pop
imago
ei
rups
pop
imago
ei
rups

N

D

in winter
spinsel

Schade
Vanaf maart/april
Rupsen veroorzaken vraatschade aan knoppen, bloemen
en jonge vruchten.
Vanaf juni
Jonge rups voedt zich met blad of neemt kleine hapjes uit de
vrucht. Bij het uitgroeien van de vruchten ontstaat daar een
kurkplekje op de schil.
Vanaf augustus
Rupsjes veroorzaken kort voor de oogst schade aan de
vruchten. De zogenaamde ‘snoepvreterij’. De kleine wondjes
zijn invalspoort voor schimmels.
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Motten en vlinders

Kersenbladroller
(Pandemis cerasana)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 11 mm. Lichtbruin tot okergeel met
donkerbruine band over de vleugels. Mannetje is kleiner.
Eieren: Groen, in groep op takken of bladeren. Sommige
eieren ontluiken pas volgende lente.
Larve: Tot 20 mm. Grijsgroen. Rugzijde is donkerder met
bleke wratten. Halsschild is geelgroen met zwarte rand.
Kop donkerbruin, onderbroken door lichte vlekken.

Levenscyclus
In de sommige jaren gedeeltelijke tweede vlucht.
Levenscyclus van de kersenbladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
S
in winterspinsel
rups
pop
imago
ei
rups

O

N

D

in winterspinsel

Schade
Voorjaar
De rups eet aan blad, bloemen en jonge vruchten. Wat leidt
tot verminderde vruchtaanzet en schade aan volgroeide
vruchten.
Herfst
De rupsen vreten de vruchten aan. Ze maken diepere gangen
dan andere bladrollers.
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Motten en vlinders

Leverkleurige
bladroller
(Pandemis heparana)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 11 mm. Leverkleurig met roodbruine
banden over de vleugels. Mannetje is kleiner.
Eieren: Groene eispiegel. Eiafzet: bovenkant blad.
Larve: Tot 25 mm. Geheel groen, ook kop en halsschild
met witte ringen tussen de segmenten.

Levenscyclus
In de meeste jaren gedeeltelijke tweede vlucht.
Levenscyclus van de leverkleurige bladroller
J
F
M
A
M
J
J
A
S
in winterspinsel
rups
pop
imago
ei
rups

O

N

D

in winterspinsel

Schade
Voorjaar
Larven eten aan bladeren en bloemclusters, ze veroorzaken
misvormde vruchten.
Vanaf eind juli tot eind augustus/begin september
(grootste schadeperiode)
Pas uitgekomen rupsen veroorzaken de grootste schade.
Ze vreten aan blad en vrucht. Schimmels kunnen zich in
beschadigd fruit gemakkelijk ontwikkelen.

28

29

Motten en vlinders

Kleine
wintervlinder
(Operophtera brumata)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 6 mm, vleugelstompjes en lange poten.
Mannetje: gevleugeld, ca. 15 mm. Grijsbruin met fijne bruine
bandjes over de vleugels.
Eieren: Ca. 0,5 mm en ovaal. Eerst helgroen, later
oranjerood. Onbevruchte eitjes blijven helgroen. Eiafzet:
per stuk rond knoppen en aan randen van wonden en
schorsspleten.
Larve: Tot 25 mm. Jonge larve: lichtgroen met nauwelijks
zichtbare strepen. Volgroeide rups (spanrups): geelgroen,
over de rug onduidelijke donkere streep, aan weerszijden
drie zeer lichte overlangse strepen, zijlijn loopt door de
ademhalingsopeningen.

Levenscyclus
Eén generatie per jaar.
Levenscyclus van de kleine wintervlinder
J
F
M
A
M
J
J
A
S
ei
rups
pop in de grond

O

N

D

imago
ei

Schade
Voorjaar tot aan begin juni
Rupsen vreten eerst blad- en bloemknoppen aan. Daarna
bladeren en jonge vruchten. Aangevreten bladen worden
samengesponnen. Schade aan de vrucht groeit uit tot diepe
verkurkte gaten tot op het klokhuis. Deze vruchten vallen
vaak vroegtijdig af.
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Motten en vlinders

Grote
wintervlinder
(Erannis defoliaria)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 12 mm, geelwit met zwarte stippen.
Vleugelloos en lange poten. Mannetje: gevleugeld,
ca. 30 mm. Bleekgeel met roodbruin en veel fijne zwarte
stippen in variabele patronen.
Eieren: 0,9 x 0,5 mm ovaal. Geelachtig - grijsachtig.
Eiafzet: in schorsspleten.
Larve: Tot 35 mm. Rups (spanrups): rugzijde roodbruin met
donkere streep over het midden. Buikzijde geelachtig.
Zijdelings een gele band, waarin witte ademhalings
openingen omgeven door donkerbruine ringen.
Achterlijfspoten roodachtig.

Levenscyclus
Eén generatie per jaar.
Levenscyclus van de grote wintervlinder
J
F
M
A
M
J
J
A

S

O

N

D

rups

pop
imago
ei
imago
ei

Schade
Voorjaar
Rupsen vreten eerst blad- en bloemknoppen aan. Daarna
bladeren en jonge vruchten. Aangevreten bladeren worden
samengesponnen. Schade aan de vrucht groeit uit tot diepe
verkurkte gaten tot op het klokhuis. Deze vruchten vallen
vaak vroegtijdig af.
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Motten en vlinders

Voorjaarsuilen
(Orthosia spp)
Herkennen
Mot: Ca. 20 mm. Bruin van kleur en meestal één of meerdere
(niervormige) vlekken op de vleugels. Aan het uiteinde van de
vleugels zit een rand met een andere kleur of patroon dan op
de rest van de vleugel.
Eieren: Geribbeld. Pas afgezet crèmekleurig, in later stadium
blauwgrijs. Eiafzet: in groepjes op takken en in schorsspleten.
Larve: De rupsen zijn 35 tot 50 mm lang. Groen met drie of
vijf bredere of smallere witte strepen. Ze hebben drie paar
poten en vier paar buikpoten.

Levenscyclus
Eén generatie per jaar.
Levenscyclus van de voorjaarsuilen
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

pop in de grond
imago
ei
rups
pop in de grond

Schade
Voorjaar-voorzomer
De jonge larven vreten aan knoppen, bloemen of nog niet
ontvouwen blaadjes. Oudere larven voeden zich met blad
en vreten jonge, net gezette vruchten aan. Dit veroorzaakt
grote verkurkte plekken of diepe verkurkte gaten tot op het
klokhuis.
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Motten en vlinders

Appelbloesemmot
(Argyresthia arcella Argyresthia cornella)

Herkennen
Mot: Ca. 5 mm. Wit met bruine banden en bruine
vleugeleinden.
Larve: Geel met donkerbruine kop.

Levenscyclus
Levenscyclus van de appelbloesemmot
J

F
in rust

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

rups
pop
imago
ei

rups in eihuid

Schade
Voorjaar
Rupsen tasten bloemenknoppen aan. De bloemen openen
zich niet, doordat de kroonbladeren aan de binnenzijde
aan elkaar zijn gesponnen, de stamper en meeldraden zijn
weggevreten.
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Motten en vlinders

Appelglasvlinder
(Synanthedon myopaeformis)
Herkennen
Mot: Vrouwtje: ca. 12 mm. Vleugels zijn doorzichtig met
zwarte aders. Op de onderzijde van het achterlijfsegment
een oranjerode ring. Mannetje is kleiner en slanker en heeft
een witte ring aan de buikzijde van het achterlijfsegment.
Eieren: Vuilgeel en ovaal. Eiafzet: op beschadigd
bastweefsel, zoals snoeiwond, kankerwonden en
wortelvelden.
Larve: Jonge larven: crèmekleurige. Tweejarige larven:
rozebruin. Volgroeide larven: tot 20 mm. Lichtbruine kop
en halsschild.

Levenscyclus
Levenscyclus van de appelglasvlinder
J
F
M
A
M
J
J
rups
1e overwintering
rups
2e overwintering
pop
3e overwintering rups

A

S

O

N
D
in rust
in rust

imago
ei
rups

in rust

Schade
De rups vreet gedurende twee seizoenen oppervlakkige
gangen in het hout onder de schors. Boormeel is dikwijls
vochtig en ruikt onaangenaam zuur. Eventueel kan de
gehele boom omgord raken en zo verzwakken. De wond is
een invalspoort voor kankerschimmel. Callusweefsel rond
kankerwond is op haar beurt weer aantrekkelijk voor de
appelglasvlinder om eieren op af te zetten.
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Motten en vlinders

Appelstippelmot
(Yponomeuta malinellus)
Herkennen
Mot: Ca. 10 mm. Rank met witte vleugels met zwarte
stippen.
Eieren: Eiafzet: in groepjes op dunne takken.
Ei: geel tot donkerpaars-grijs.
Larve: Rupsen komen uit in de herfst en blijven gedurende
de winter onder een eikapsel bij elkaar tot het voorjaar.
De talrijke lichtgrijs-gele, zwart gestippelde, tot 15 mm lange
rupsen leven daarna in een gemeenschappelijk spinsel.

Levenscyclus
Levenscyclus van de appelstipmot
J
F
M
A
M
J
eikapsel met rupsen

J

A

S

O

N

D

mineerstadium

rups
in spinselnest
pop
imago
ei

eikapsel met rupsen

Schade
De larven skeletteren de bladeren en maken spinselnesten.
Als het voedsel op is, verplaatsen de rupsen zich naar
groene delen.
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Motten en vlinders

Bastaardsatijnvlinder
(Euproctis chrysorrhoea)
Herkennen
Mot: Ca. 25 mm. Wit.
Eieren: Eiafzet: in eihoop bedekt met achterlijfsharen.
Larve: Grauwbruin met onderbroken witte zijlijn. Lichaam
bedekt met geelbruine haarbosjes. Twee oranjerode wratten
op de segmenten. Rups heeft zogenaamde ‘brandharen’,
waarvoor veel mensen gevoelig zijn (jeuk en ontsteking van
slijmvliezen).

Levenscyclus
Levenscyclus van de bastaardsatijnvlinder
J
F
M
A
M
J
J
A
rups
rups in winternest

S

O

N

D

pop
imago

ei
rups rups in winternest

Schade
September – juli
Rupsen kunnen vruchtbomen en eiken kaalvreten.
September
Jonge rupsen spinnen vuistgrote winternesten, op onder
andere appels.
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Motten en vlinders

Gestippelde
houtvlinder
(Zeuzera pyrina)					
Herkennen
Mot: Ca. 30 mm. Wit met sterk glanzende blauwe vlekken.
Eieren: Eiafzet: op wonden of barsten in de schors.
Larve: Tot 6o mm. Geel met vele zwarte punten. Kop en
halsschild zwartbruin.

Levenscyclus
De complete levenscyclus duurt 2-3 jaar. Het grootste
gedeelte van de levenscyclus wordt doorgebracht als rups
in de boom.
Levenscyclus van de gestippelde houtvlinder
J
F
M
A
M
J
J
A
rups
1e overwintering
rups
2e overwintering
rups
pop
3e overwintering

S

O

N
D
in rust
in rust

imago

ei
rups

in rust

Schade
Rupsen boren zich in scheuten, bladeren of twijgen.
Een boorgaatje met een diameter van enkele millimeters
is dan zichtbaar. De rups vreet zich een weg naar het
merggedeelte en boort geleidelijk aan een gang van soms
wel decimeters lang en een centimeter breed. Aangetaste
takken sterven af en breken gemakkelijk.
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Bladmineerders

Appelbladmineermot
(Stigmella malella)
Herkennen
Mot: Ca. 2 mm. Donkergrijs met zilverwit bandje en
goudgeel kuifje. Vleugelspanwijdte ca. 4 mm.
Eieren: Ca. 0,4 mm. Glazige eitjes. Na uitkomst zwart.
Eiafzet: aan de onderzijde van het blad.
Larve: 4 mm. Pootloos, lichtgeel met een bruine kop.

Levenscyclus
Twee generaties per jaar.
Levenscyclus van de appelbladmineermot
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
pop in cocon in de grond
imago
ei
rups
pop
imago
ei
rups
pop in cocon in de grond

Schade
Mei en juli
De larve boort zich in het blad. Hier maken ze mineergangen
in de vorm van een S. De mineergangen worden geleidelijk
breder met in het midden van de gang een donker spoor van
uitwerpselen. Ernstig aangetaste bladeren vallen vroegtijdig
af. De schade is doorgaans gering. In het geval van massale
aantasting kan de oogst en het fysiologische evenwicht van
de boom in gevaar komen.
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Kevers

Appelbloesemkever
(Anthonomus pomorum)				
Herkennen
Kever: 3,5 - 6 mm lang. Donkerbruin met V-vormige band
op de dekschilden.
Eieren: Eiafzet: één ei per bloemknop. Ovaal, wit
doorschijnend.
Larve: Witgeel, donkerbruine kop tot 8 mm.

Levenscyclus
Levenscyclus van de appelbloesemkever
J

F
in rust

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

imago
ei
larve
pop
imago

in rust

Schade
Voorjaar
De kever vreet bloemknoppen aan. De zogenaamde
‘rijpingsvreterij’.
Voorjaar - voorzomer
De kever zet eieren af in de bloemknop. De bloemen openen
niet, maar de kroonblaadjes verdrogen en worden roodbruin.
Deze zogenaamde ‘kappertjes’ ontstaan door vreterij van de
larven in de bloemknoppen.
De prik van de appelbloesemkever in de vrucht veroorzaakt
een diep gat. Het gat is verlengd met een bruin streepje,
soms tot aan het klokhuis.
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Kevers

Pereknopkever
(Anthonomus piri)				
Herkennen
Kever: 4,5 - 6,0 mm lang. Roodbruin met een rechte lichte
band dwars over de dekschilden.
Eieren: Boonvormig, crème-achtig wit. Eiafzet: één per
bloemknop. Soms ook op de vrucht.
Larve: Witgeel, donkere kop tot 7 mm.

Levenscyclus
Levenscyclus van de pereknopkever
J
F
M
A
M
J
J
A
in rust
larve
pop
imago
in rust

S

O

N

D

larve

in rust

imago
ei

Schade
Voorjaar
De kever vreet bloemknoppen aan. De zogenaamde
‘rijpingsvreterij’.
Voorjaar - voorzomer
De kever zet eieren af in gemengde knoppen. De bloem
knoppen openen niet, maar ze verdrogen en binnenin zal een
larve ontwikkelen. De pereknopkever vernietigt niet alleen
de bloemknop maar ook de bladogen en daarmee de gehele
cluster. Er kunnen zo geheel kale takken ontstaan, waarop
geen nieuwe scheuten meer groeien.
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Kevers

Bladsnuitkever
(Phyllobius- en Polydrusus-ssp)
Herkennen
Kever:
- Behaarde bladsnuitkever (Phyllobius oblongus). Ca. 5 mm.
Bruin en behaard.
- Bessebladsnuitkever (Polydrusus prasinus). Ca. 6 mm.
Geheel groen.
- Gestreepte bladsnuitkever (Phyllobius pyri). Ca. 6 mm.
Donkergrijs. Dekschild duidelijk gegroefd.
- Groene bladsnuitkever (Phyllobius pomaceus Gyllenhal).
Ca. 8 mm. Groen tot bruingroen.
- Grote bladsnuitkever (Phyllobius calcaratus). Ca. 9 mm.
Groen-bruin met koperkleurige schubben.
- Zijdeglans bladsnuitkever (Polydrusus sericeus). Ca. 6 mm.
Geheel groen.
Eieren: Eiafzet: in de grond.
Larve: Op wortels van vruchtbomen, e.d.

Levenscyclus
Levenscyclus van de bladsnuitkevers
J
F
M
A
M
J
J
larve in rust in de grond
pop
imago

A

S

ei in de
grond
larve op wortels van
vruchtbomen e.d.

O

N

D

in rust

Schade
Voorjaar en voorzomer
Kevers vreten gaten in bladeren en bloemen.
Mei t/m augustus
Larven vreten aan de wortels van bomen.
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Cicaden en wantsen

Groene
appelwants
(Lygocoris pabulinus)				
Herkennen
Wants: Ca. 5 mm. Heldergroen met antennes.
Eieren: Ca. 1 mm. Langwerpig en wit. Eiafzet: onder de
schors van 1 en 2 jarige scheuten, via een lenticel. Als klein
bultje zichtbaar (winterstadium).
Larve: Groen met rode ogen. Rode tip aan de antennes.

Levenscyclus
Twee generaties per jaar.
Levenscyclus van de groene appelwants
J
F
M
A
M
J
J
A
ei
larve
imago
ei
larve

S

O

N

D

imago
ei

Schade
Mei tot juli
Larven voeden zich eerst op jong blad, later op vruchten
(vanaf het larve-stadium). Bij jonge vruchten ontstaan bruine
steekvlekken. Het oppervlak is gebarsten en verkurkt.
De vruchten blijven klein en misvormd. Beschadigingen bij
peren leiden tot gedeeltelijke verstening van de vrucht.
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