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Grapholita lobarzewskii, een voor Nederland nieuwe
bladroller (Lepidoptera: Tortricidae, Olethreutinae)
Henk Stigter

STIGTER, H., 1995. GRAPHOLITA LOBARZEWSKII, A NEW LEAFROLLER IN THE NETHERLANDS (LEPI¬
DOPTERA: TORTRICIDAE, OLETHREUTINAE). - ENT. BER.. AMST. 55 (7): 114 -118.
Abstract: In 1992 the leafroller Grapholita lobarzewskii was caught for the first time in The Netherlands. Fifteen moths

were caught at five localities in the province of Limburg. Data on biology, potential damage and distribution of the spe¬
cies are summarized.
Plantenziektenkundige Dienst, sectie Entomologie, Postbus 9102, 6700 HC Wageningen.

Inleiding

eerder met goede resulaten werd toegepast
door Biwer & Descoins (Witzgall et al.. 1989).

Naast de in Nederland bekende vruchtbescha-
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digers, Cydia pomonella (Linnaeus), Cydiafu-
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(Clerck), blijkt nu ook Grapholita lobarzews¬
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kii Nowicki

(= prunivorana

Ragonot)

feromoon
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betrokken

van
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Nederland voor te komen. In Zwitserland is
deze soort ruim dertig jaar aangezien voor

Identificatie
De voorvleugels van de vlinder zijn geel- tot

Grapholita janthinana Duponchel (Sauter &
Wildbolz, 1989). Volgens vele auteurs veroor¬

roestbruin

zaakt de laatstgenoemde soort een karakteris¬

donkere

tiek beschadigingsbeeld op de vruchten van
appel en pruim (Bender, 1954; Klingler, 1956;

grijsbruin van kleur. De lengte van de vlin¬

Bovey,

1966; Charmillot & Blaser,

1984;

van

kleur

vlekken.

De

met

onregelmatige

achtervleugels

zijn

der is ongeveer 8 mm (fig. 1). Beide sexen
zijn op grond van kleurkenmerken niet van

Wildbolz, 1987). Pas in 1988 stelde Sauter de

elkaar te

werkelijke identiteit van de bewuste aantaster
vast aan de hand van een aantal in 1987 verza¬

1979).
Met het onderscheid van Grapholita lobar¬

melde rupsen, die in het voorjaar van 1988
verpopten en een aantal vlinders opleverden

zewskii op grond van morfologische kenmer¬

(Höhn et al., 1988). Met behulp van de man¬
nelijke genitaliën kon toen met zekerheid wor¬
den vastgesteld, dat het G. lobarzewskii be¬
trof.
Teneinde te onderzoeken of G. lobarzews¬
kii zich ook reeds in de Nederlandse fruitteelt

onderscheiden

(Bradley et al.,

ken zijn in het verleden veel fouten gemaakt.
Ragonot (1894) wijst reeds op het gevaar van
verwisseling met Grapholita janthinana en
Enarmonia

formosana

(Scopoli).

Bender

(1954) liet een aantal door hem gekweekte
vlinders identificeren door twee microlepi-

had gevestigd, werd in 1990 een bemonstering

dopterologen uit Stuttgart en Zürich en beide
specialisten identificeerden de vlinders op

van het eerst in aanmerking komende deel van

grond van de vleugeltekening als G. janthina¬

Zuid-Nederland opgezet met behulp van feromoonvallen. Bij deze bemonstering werd ge¬

na. Een andere misidentificatie is bekend uit
Engeland, waar Huggins zijn in 1922 uit

bruik gemaakt van een mengsel van de isome¬
ren (Z)- en (E)-8-Dodecenylacetaat (Z8-12Ac,

vruchten van appel en pruim gekweekte vlin¬
ders opstuurde naar Meyrick, die de vlinders

E8-12Ac) in een verhouding van 10/90, dat

als dwergvormen van Enarmonia formosana
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Fig.

1.

Grapholita

lobar-

zewskii, habitus

identificeerde (Huggins, 1958). Met behulp
van genitaalonderzoek zijn bovengenoemde

tingspercentage in vruchten van pruim echter
beperkt tot enkele procenten.

soorten echter duidelijk van elkaar te onder¬

In Nederland zijn in 1992 en 1993 geen

scheiden en met name de vorm van de valva

vruchtaantastingen door Grapholita lobar¬

van G. lobarzewskii is zeer karakteristiek (fig.

zewskii op appel en pruim gevonden.

2).
De rups van Grapholita lobarzewskii is
geelgrijs van kleur met opvallende bruingrijze

Beschadigingsbeeld

wratten. Kop en halsschild zijn geelbruin tot

Op appel is het beschadigingsbeeld, dat door

grijsbruin en de anaalplaat kan in kleur vade¬

Grapholita lobarzewskii wordt veroorzaakt,
zeer karakteristiek. De inboorplek op de

ren van donkerbruin tot roodachtig zwart
(Bradley et al., 1979) De rupsen zijn in het be¬
zit van een anaalkam. Volgroeide rupsen kun¬

vrucht is omgeven door een smalle mineergang direct onder de vruchtschil. Bij het aan¬

nen ongeveer 12 mm lang worden (Charmillot

snijden van de schil is duidelijk een spiraal¬

et al., 1989). Rupsen van G. lobarzewskii kun¬

vormige

altijd

zonder

nen - wanneer van Prunus sp. verzameld - ge¬
makkelijk worden verward met Cydia fune-

uitwerpselen is (Charmillot et al.,

1989).

Naast de inboorplek bevinden zich vaak één

brana (Höhn et al., 1988; Charmillot et al.,
1989).

“uitlaatklep” voor de uitwerpselen. De gang

gang

te

zien,

die

tot twee kleine ronde gaatjes, die dienen als
loopt door tot het klokhuis van de vrucht en
bevat geen uitwerpselen. De pitten worden

Waardplanten
Als

belangrijkste

niet aangetast. Het beschadigingsbeeld lijkt
voedselbron

worden

de

erg veel op dat van Pammene rhediella, maar

vruchten van Malus sp., en Prunus sp. met in¬
begrip van P. domestica Linnaeus en P. cera-

deze treedt ongeveer een maand eerder op. In
de nazomer kunnen de rupsen van G. lobar¬

sus Linnaeus, genoemd (Bradley et al., 1979).

zewskii een opvallend vraatpatroon op de
vrucht veroorzaken, dat bij P. rhediella nooit

Grapholita lobarzewskii lijkt echter een dui¬
delijke voorkeur te hebben voor appel. In
Oostenrijk heeft men in appels aantastingen
gevonden die opliepen tot 60% (Hiebler,
1991 ) en in Zwitserland van 10 tot 30% (Höhn
et al., 1988). In beide landen bleef het aantas-

is waargenomen. Vanuit de inboorplek vreten
ze meerdere ondiepe en enkele centimeters
lange gangetjes in de vruchtschil, waardoor
een duidelijk stervormig vraatpatroon ontstaat
(fig. 3).
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Fig. 2. Grapholita lobarzewskii, genitaliën
Plantenziektenkundige Dienst Wageningen).
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Fig. 3. Grapholita lobarzewskii, typisch beschadigingsbeeld op appel.

lobarzewskii in één generatie per jaar voor
(Höhnetal., 1988).

De volgroeide rups van Grapholita lobar¬
zewskii overwintert achter boomschors. In het
voorjaar verpopt de rups. De vlinder ver¬

Geografische verspreiding

schijnt eind mei en de vluchtperiode duurt on¬
geveer twee maanden, met een piek in de

Het verspreidingsgebied van Grapholita lo¬

tweede helft van juni (Charmillot et al., 1989).

barzewskii omvat grote delen van Europa

Tijdens de bemonstering van 1993 werd de

(Bradley et al., 1979). Meldingen zijn bekend

eerste vlinder gevangen op 25 mei te Eijsden.
Het vrouwtje legt na de bevruchting de ei¬

uit Zuid-Polen (Nowicki, 1860), vele delen
van Frankrijk (Lhomme,

1935; Obraztsov,

eren op de jonge vruchten. Per vrucht wordt

1959), Zuid-Engeland (Edwards & Wakely,

slechts één ei afgezet (Höhn et al., 1988).

1958),
Zuid-Duitsland
(Bodenseegebied)
(Bender, 1954) en Hessen (Thomas, 1974), de

Eiafzetting vindt vooral plaats in de tweede
helft van juni. Eind juni zijn de beschadigingsbeelden op de vruchten duidelijk zichtbaar.
Half augustus heeft het grootste deel van de
rupsen de vruchten verlaten om hun winter¬
kwartier op te zoeken. In Zwitserland komt G.

voormalige Sovjetunie (Moldavië) (Danilevskii & Kuznetsov, 1968; Kuznetsov, 1978),
Zwitserland ten noorden van de Alpen (Höhn
et al., 1988) en Oostenrijk (Hiebler, 1991).
In Nederland werd Grapholita lobarzew¬
skii in 1992 en 1993 in respectievelijk vijf en
veertien van de vijfenzeventig in Zuid-

Tabel 1. Waarnemingen van Grapholita lobarzewskii in
Nederland: resultaten van bemonsteringen met feromoonvallen. Per locatie werd steeds één feromoonval opgehan¬
gen.
Provincie

Aantal

Limburg

locaties

vlinders

1990
1991
1992
1993

20
20
75
75

0
0
15
38

Limburg uitgehangen feromoonvallen gevan¬
gen. In 1993 werd zij bovendien in één van de
dertig in Noord-Brabant uitgehangen fero¬
moonvallen aangetroffen (tabel 1.). Het be¬
monsterde gebied en de locaties waar G. lo¬
barzewskii is aangetroffen, zijn in fig. 4
weergegeven.

Na vier jaar van bemonstering in de periode
1990-1993 met behulp van feromoonvallen

Noord-Brabant
1993

Discussie

30

1

werd G. lobarzewskii in 1992 voor de eerste
keer gevangen in een vijftal vallen in Zuid-
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Fig. 4. Grapholita lobarzewskii, verspreiding in Neder¬
land. Het gestippelde deel
geeft het totale onderzochte
gebied
in
1993
weer.
Waarnemingen in 1992 (#)
1993 (•), en in 1992 en 1993
(A).

Limburg. Het is echter de vraag of G. lobar-

staan. Genitaalonderzoek is de enige manier

zewskii niet reeds langer in Nederland voor¬

om misidentificaties op te sporen en mogelijk

komt. Mogelijk is ze niet eerder opgemerkt,

is zo te achterhalen, sinds wanneer de soort in

omdat lichtvangsten zeldzaam zijn (Sauter &

Nederland voorkomt.

Wildbolz, 1989): er is tot dusverre slechts één

In 1994 zal het onderzoek naar de versprei¬

lichtvangst vermeld (Edwards & Wakely,

ding worden voortgezet. Waarnemingen aan

1958). Vrijwel alle microlepidopterologen
werken met lichtvallen, terwijl feromoonval-

de fenologie zullen vooral plaatsvinden op de

len

is gevangen.

slechts

sporadisch

gebruikt

worden.

Anderzijds is het mogelijk dat er vlinders van
deze soort onder een andere naam in collecties

locaties waar G. lobarzewskii in 1992 en 1993
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