
Bladrollers (Tortrieiden), een interessante 
groep microlepidoptera (8) 

De Prmmemot (Grapholitha funebrana Tr.) 

A. VAN FRANKENHUYZEN en D. J. DE JONG 

Van de ongeveer 16 soorten in vruchten le
vende Tortrieiden zijn er eerder in deze reeks 
een viertal besproken, nl. de Fruitmot 
(Laspeyresia pomonella), de Rozebottelmot 
(Grapholitha lenebrosana) en de Vroege 
fruitmotten (Pammene rhediella en P. argy-
rana). Thans volgt een beschrijving van een 
insekt waarvan de rups in de vruchten van 
Prunus-soorten leeft, en die, vooral van 
pruimen, bekend is onder de naam Pruime-
mot. In Engels sprekende landen heet deze 
Plum fruit moth, in het Duits Pflaumen-
wickler en in het Frans Carpocapse des pru
nes. In Belgiè wordt het dier Pruimebladrol-
ler genoemd. 
De soort is door Treitschke in 1835 beschre
ven als Grapholitha funebrana. In de littera
tuur komt men ook wel andere namen tegen, 
nl. Grapholitha. Cydia, Laspeyresia en 
Enarmonia, naar gelang de systematische in
deling die men aanhoudt. 

De ontwikkelingsstadia 
De vlinder is in rusthouding 5 tot 7 mm lang. 
De spanwijdte van de vleugels is 10,5 tot 13 
mm (fig. 1). De kleur van de voorvleugels is 
onopvallend effen donkergrijs. De achter
vleugels zijn bruingrijs. 
Het afgeplatte ei heeft een doorsnede van on
geveer 1 mm en is bijna cirkelvormig (fig. 2). 
De jonge rups is vuilwit, de oudere rups 
vleeskleurig. De volgroeide rups is lichtrose 
met een donkere rugstreep. 

Vóórkomen 
De Pruimemot komt in heel Europa voor, 
ook in Klein Azië, en vormt in zuidelijke lan
den, inclusief de Balkanlanden, zelfs een be
dreiging van de pruimeteelt; in 1961 is de 

soort ook vermeld op pruim in Noord-China 
(10). Ze schijnt alleen op wilde en gekweekte 
pruimen, op Abrikoos en op Perzik voor te 
komen. 
In ons land was de Pruimemot in Zeeland, 
o.a. in de westhoek van Schouwen, vóór de 
watersnood van 1953 een bekend schadelijk 
insekt op Pruim. 
Ook in Limburg was dit plaatselijk het geval. 
Vooral in de warme zomers trad het insekt 
als plaag op; dit was vroeger het geval, maar 
de Pruimemot is allengs in belangrijkheid af
genomen. Dit is onder andere toe te schrijven 
aan plaatselijke omstandigheden, zoals de 
watersnood, waardoor vrijwel alle pruime-
bomen op Schouwen verdwenen. Bovendien 
is het pruimenareaal overal na de oorlog 
sterk ingekrompen. Het verdwijnen van de 
Pruimemot in ons land als plaag is beslist 
niet toe te schrijven aan de opkomst van de 
chemische bestrijding, omdat men op prui
men in de zomer nu eenmaal vrijwel nooit 
spuit. Het is dan ook niet goed te verklaren 

Fig. I. Grapholitha funebrana, vlinder. Te
kening A. Noordijk. 
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Fig. 2. Ei op een vrucht (vergroot). 

waardoor hij enkele jaren achtereen weer tal
rijk is opgetreden. Wellicht hangt dit samen 
met de weersgesteldheid in de zomer; in en 
na de warme zomer van 1976 was het insekt 
zeer talrijk, in de koude zomer van 1978 was 
de aantasting echter praktisch nihil. 

Levenswijze 
In ons land is nimmer veel aandacht besteed 
aan de levenswijze van de Pruimemot. De 
schaarse Nederlandse publikaties geven dan 
ook veelal gegevens uit buitenlandse littera
tuur weer. P. Bovey (4) schreef in 1937 een 
fraai artikel over de Pruimemot in Zuid-
Zwitserland, en H. Böhm (3) over het insekt 
in Oostenrijk. Het vlugschrift uit 1948 van 
de P.D. (11) berustte ook grotendeels op bui
tenlandse gegevens. In 1949 heeft S. Leef-
mans in het vakblad De Fruitteelt (7), naar 
aanleiding van de toen in ons land plaatselijk 
toegenomen betekenis van het insekt, een 
overzicht gegeven van het onderzoek van H. 
Böhm. Een zeer goed overzicht geeft Bovey 
(5) in 1966 in het franstalige handboek Ento
mologie appliquée a l'agriculture. Hieraan 
zijn dan ook veel gegevens ontleend, die hier 
over de levenswijze zijn vermeld. 
Het blijkt dat de Pruimemot in Europa in het 

algemeen twee generaties heeft. In het war
mere zuiden kan zich zelfs een zwakke ge
deeltelijke derde generatie ontwikkelen, ter
wijl in het koelere noorden, o.a. van Enge
land en Zweden maar één generatie optreedt, 
met slechts een zwakke gedeeltelijke tweede 
generatie. 
Overwintering geschiedt als rups in een co
con in de boomschors of in de grond. Vanaf 
begin april heeft de verpopping plaats, ter
wijl de eerste vlinders een tot anderhalve 
maand later verschijnen. Volgens Bovey (5) 
is dit meestal een of twee weken na het einde 
van de pruimebloei. De vlinders worden te
gen de avond actief, paren dan en de vrouw
tjes leggen de eieren op de vruchten. Eén 
vrouwtje legt gewoonlijk 40 tot 50 eieren in 
haar ongeveer twee weken durende leven. 
Soms worden echter wel 80 eitjes gelegd. Het 
leggen van de eieren vindt vooral op warme 
avonden plaats, dat wil zeggen als de tempe
ratuur boven ongeveer I40C is. De rups die 
uit het ei kruipt dringt meestal meteen de 
vrucht binnen. Door de vreterij van de rup
sen van de eerste generatie valt de jonge on
rijpe vrucht doorgaans voortijdig af (fig. 4). 
De rupsen van de tweede generatie versnellen 
de vruchtrijping en veroorzaken een ver
vroegde val van de aangetaste, noodrijpe, 
vrucht. De rupsen van de eerste generatie 
zijn volgens Bovey (4) veelal in vier weken 
aan het verpoppen toe. De rupsen van de 
tweede generatie ontwikkelen zich vaak bij 
wat hogere temperatuur, en gaan dan ook 

Fig. 3. De rups (vergroot). 
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Fig. 4. In juni aangetaste en uitgeholde 
vrucht. 

dikwijls reeds na drie weken verpoppen. De 
verpopping heeft plaats in de schors van de 
pruimeboom of in de grond. De rups kan op 
en van bladeren leven, maar loopt dan wel 
grote kans naar beneden te vallen. 
In het dal van het Meer van Genève volgen 
de twee vluchten volgens Baggiolini (2) el
kaar vaak snel op en overlappen zij elkaar 
soms sterk. Ook blijkt daar een belangrijk 
deel van de rupsen van de eerste generatie in 
diapauze te gaan (10 tot 95%), zodat de 
tweede generatie dan van minder betekenis 
is. 
Deseo (6) onderzocht de invloed van geur
prikkels van de pruimevruchten op de eileg-
activiteit van de vlinder. Hij ontdekte ver
band tussen deze prikkels en de voortplan-
tingssnelheid van de Pruimemot. Zelfs wer
den door hem daarbij bepaalde typen (mot
ten) onderscheiden. 

Recent Nederlands onderzoek 

De geringe belangstelling in Nederland voor 
de Pruimemot heeft verschillende oorzaken. 
De pruimenteelt is hier nooit erg belangrijk 
geweest en de mot treeedt alleen op in warme 
zomers, die hier vrij schaars zijn. Bovendien 
is de vlinder alleen in de avond en de nacht 
actief, zodat hij weinig wordt waargenomen. 
Tenslotte is het opkweken van de rups moei
lijk, terwijl dit v ;1 nodig is voor onderzoek 
naar de levens- .jze, het gedrag en het aantal 
generaties. 
Toen de Pruimemot in 1971 in een perceel te 
Weert zeer schadelijk was opgetreden, werd 
het jaar daarop door ons een begin gemaakt 
met onderzoek naar de fenologie. Daarbij 
werd dankbaar gebruik gemaakt van een sex-
lokstof, waarmede de vlucht van de manne
lijke vlinders kon worden geregistreerd. Met 
medewerking van het Laboratorium voor In
secticiden Onderzoek (LIO) te Wageningen 
is in 1972 een aantal kleefvallen met sex-
lokstof in de betrokken boomgaard opge
hangen. De stof bleek goed te werken en in 
totaal zijn tussen eind mei en medio augustus 

Fig. 5. Sexval met 150 motjes in de lijmlaag. 
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Fig. 6. Vlucht van de Pruimemot in de warme zomer van 1976, vastgesteld met behulp van 
sexvallen. (+ gemiddelde etmaaltemperatuur van het vliegveld Leeuwarden, gegevens 
K.N.M.L). 

38 motten gevangen. Dit waren er echter niet 
genoeg om een betrouwbare indruk van de 
vlucht te krijgen. 
In 1976 is het onderzoek verlegd naar een 
pruimenperceel bij Leeuwarden, waar het 
jaar tevoren een hevige aantasting op Victo-
riapruim was opgetreden. Hier is eveneens 
met sexvallen gewerkt. De vangmethode was 
hier zeer succesvol, want in één val die op 26 
mei was opgehangen, werden in enkele dagen 
wel 150 motjes gevangen (fig. 5 en 6). Tussen 
1 juni en 25 september zijn in drie sexvallen 
zelfs 900 motjes gevangen! 
Uit figuur 6 blijkt, dat er in die periode door
lopend motjes in het veld aanwezig waren. 
Er zijn echter twee duidelijke vluchttoppen 
geweest, de eerste eind mei — begin juni en 
de volgende in de tweede helft van juli. De 
eind juni gevangen motjes waren nogal afge-
vlogen, wat er op duidde dat de eerste vlucht 
ten einde liep. Op 6 juli zijn weer gave motjes 
gevangen, waarschijnlijk dus exemplaren die 
vers uit de pop gekomen waren. Hieruit, en 
uit het feit, dat spoedig daarna een nieuwe 
vluchttop optrad, zou kunnen worden afge
leid, dat deze dieren tot een tweede vlucht 
(generatie) behoorden. 

De tweede vlucht hield meer dan twee maan
den aan, zodat er zelfs na de pruimenoogst 
nog vlinders werden gevangen. Op 24 sep
tember vlogen de laatste vijf motjes in de val
len. 
In 1977 zijn in dezelfde aanplant opnieuw 
sexvallen opgehangen. De zomer was koel en 
vrij nat. De eerste motjes werden op 16 mei 
gesignaleerd. Eind mei trad tijdens warm 
weer een duidelijke vluchttop op. In juni 
bleef de vlucht op een laag niveau maar in 
het eerste deel van juli werd een piek waarge
nomen. De vlucht duurde tot eind augustus 
(fig. 7). 
Vergelijkt men de vluchtgrafieken van beide 
jaren met elkaar, dan kan worden geconclu
deerd, dat de vlucht in de natte, koele zomer 
van 1977 ongeveer hetzelfde beeld vertoonde 
als de vlucht in de warme, droge zomer van 
1976. In laatstgenoemde zomer werden ech
ter belangrijk grotere aantallen gevangen en 
duurde de vlucht ongeveer drie weken lan
ger. De pieken in de vluchten vielen in beide 
jaren in dezelfde periode. 
Tijdens de vluchtperiode in 1977 zijn regel
matig waarnemingen en tellingen verricht 
over de eiafzetting. Vanaf begin juni tot half 
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Fig. 7. Vlucht van de Pruimemot in de koele zomer van 1977, vastgesteld met behulp van sex
vallen (+ gemiddelde etmaaltemperatuur van het vliegveld Leeuwarden, gegevens 
K.N.M.I.). 

augustus werden er eieren aangetroffen. Tij
dens de vluchttop in de tweede helft van juli 
vond zelfs massale eiafzetting plaats. Op 27 
juli, toen reeds vele rupsen uit de eieren ge
komen waren, zijn op drie plaatsen in het 
perceel eieren geteld. Het aantal gevonden 
eitjes en rupsen is vermeld in tabel 1. 

Tabel 1. Bezetting van pruimen met rupsen en eieren op 
27 juli 1976. 

Aantal onderzochte vruchten 

aantal vruchten met eieren 
aantal vruchten met rupsen 
aantal vruchten met rupsen 

en eieren 
Vruchtdunning tocgcpasl 

1(H) 

25 
52 

14 
neen 

100 

19 

33 

4 

ja 

100 

13 
39 

2 
j a 

Op sommige vruchten werd meer dan één ei 
gelegd; soms waren het er twee, een enkele 
keer zelfs drie. Van de 300 onderzochte 
vruchten was op een 20-tal pruimen zowel 
een rups als een ei aanwezig. Vanaf begin au
gustus verminderde de eiafzettingsactiviteit, 
en na de 15de van de maand zijn in het per
ceel geen pas-afgezette eieren meer gevon
den. 
Pas op 26 juni werd voor het eerst naar rup
sen gezocht. Op dat moment waren de vruch

ten ongeveer zo groot als een hazelnoot. Op 
verscheidene vruchten werden toen juist in
geboorde rupsen gevonden. Deze hadden een 
zeer klein gaatje in de vruchtschil gevreten. 
Uit de aanwezigheid van oppervlakkige mi
neergangetjes (fig. 8) in een aantal vruchten 
kon worden afgeleid, dat de eerste rupsen 
reeds op een vroeger tijdstip verschenen wa
ren. Nauwkeurige waarnemingen over het 
eerste verschijnen van de rupsen ontbreken 
dus. De massale eiafzetting in de tweede helft 
van juli heeft een ernstige aantasting van de 
vruchten tot gevolg gehad (fig. 9). 
Op 27 juli zijn zoals vermeld op drie plaatsen 
100 vruchten beoordeeld (zie tabel 1). 
I lit de tellingen bleek, dat op bomen waar de 
teler vruchtdunning had uitgevoerd, duide
lijk minder aangetaste vruchten voorkwa
men. De teler had namelijk een deel van de 
kenbaar aangetaste vruchten (fig. 4) verwij
derd. In het niet gedunde gedeelte van het 
perceel was de vruchtaantasting op 27 juli 
daardoor 25% hoger. 

Tol midden augustus zijn er rupsen uit de 
eieren gekomen. De vruchtaantasting is der
tig dagen vóór en nogmaals tijdens de oogst, 
door middel van tellingen, vastgesteld. Daar
uit bleek, dat gemiddeld ongeveer 40% van 
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Fig. 8. Vrucht met beginaantasting, mineer
gangen en gomdruppeltjes. 

de vruchten door aantasting verloren ging. 
De hier beschreven waarnemingen geven dus 
aan. dat zich in ons land, zeker in warme zo
mers, twee generaties van de Pruimemot 
kunnen ontwikkelen. Vooral wanneer er 
twee of meer warme zomers na elkaar ko
men, is extra uitbreiding van de populatie 
voor de hand liggend. Juist een dergelijke sa
menloop van omstandigheden kan er toe lei
den dat het insekt weer schadelijk zal optre
den in sommige pruimenpercelen. 
De grote vlindervangsten na half juli 1976, 
zijn stellig het gevolg van de gunstige ver-
mccrderingsmogelijkheden tijdens de eerste 
vluchtperiode van juni. 
Uil de in 1976 verkregen gegevens is het niet 
moeilijk vast te stellen, dat de Pruimemot 
ook in ons land plaatselijk toch wel ernstig 
kan optreden. In landen, waar het insekt 
meer algemeen schadelijk optreedt en een be
dreiging voor de pruimenteelt is, worden 
bestijdingsmaatregelen met chemische mid
delen genomen. Deze bestrijding levert in al
le landen echter nogal wat moeilijkheden op, 
en het resultaat is bijna nooit geheel bevredi
gend, onder andere vanwege de langdurende 

vlucht- en eilegperiode. Van oudsher zijn be
paalde cultuurmaatregelen geadviseerd om 
de aantasting binnen de perken te houden. 
Het vernietigen van aangetaste vruchten (fig. 
9), voordat de rupsen ze verlaten hebben, ligt 
voor de hand. Ook is aangeraden om vang-
banden rond de boomstam aan te leggen, ten 
einde de volgroeide rupsen die schuilplaatsen 
gaan opzoeken, erin op te vangen. Deze 
vangbanden met overwinterende rupsen wer
den dan in de winter weggenomen en ver
brand. Dergelijke maatregelen leidden echter 
nauwelijks tot verbetering. 
In de zestiger jaren hebben Schieferdecker en 
Erfurth (8) in Oost-Duitsland geprobeerd de 
plaag beneden een schadelijk niveau te bren
gen, met behulp van een sluipwespje van het 
eiparasieten-geslacht Trichogramma. Zij 
gingen daarbij als volgt te werk. Op twee 
pruimebomen met in totaal 1400 vruchten 
werden 274 eieren van de Pruimemot geteld. 
Vervolgens werden op deze bomen 20.000 
gekweekte sluipwespjes vrijgelaten. Het re
sultaat was echter teleurstellend, want slechts 
40% van de eieren werd geparasiteerd. 
Poolse onderzoekers (9) verkregen een wat 
beter resultaat na vrijlating van 40.000 sluip
wespjes van de soort Trichogramma cacoe-
ciae per boom, nl. 63 tot 87% geparasiteerde 
eieren van de Pruimemot. Bij toepassing van 
sluipwespjes gedurende beide vluchten van 
de Pruimemot werd zelfs 91% reductie van 
de aantasting bereikt. Het kweken en vrijla
ten van zo grote aantallen sluipwespjes is 
echter een moeizaam en kostbaar werk. 

Fig. 9. Doorsnede van aangetaste vruchten 
met rupsen. 
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ring met de vrouwtjes uitblijft. De proeven 
van 1973 en 1974 gaven hoopvolle resultaten. 
Het is jammer dat het aanvankelijk succes 
niet steeds werd behaald, maar het onder
zoek wordt voortgezet. De sexlokstof, die 
met behulp van eenvoudige verdampers in de 
lucht gebracht kan worden, zou namelijk een 
bijzonder „schone" bestrijdingsmethode 
kunnen opleveren. 

Sedert 1970 worden in Zwitserland andere 
interessante bestrijdingsmethoden toegepast 
(I). De zeer werkzame sexlokstof van de 
Pruimemot, welke synthetisch bereid kan 
worden, wordt met behulp van verdampers 
in grote hoeveelheden in de boomgaard ge
bracht. Onderzocht wordt, of de mannetjes 
die in het veld aanwezig zijn, in verwarring 
gebracht kunnen worden, zodat hun parings-
gcdrag zo sterk gestoord wordt, dat de pa-
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De eendenkooi van Schipluiden 
ROB LICHTHART en HARM PIEK 

In het overwegend uit grasland bestaande 
polderlandschap tussen Vlaardingen en 
Schipluiden bezit de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten een eendenkooi. De 
nog in bedrijf zijnde kooi, waarvan het ge
boomte een markant element vormt in het 
landschap van Delfland, is het enige bos in 
een groot, open gebied. Het bos, dat is sa
mengesteld uit soorten die kenmerkend zijn 
voor voedselrijke bodems, is altijd als hak
hout in exploitatie geweest. 

De eendenkooi, die een afpalingsrecht van 
1130 m heeft, vervult mede hierdoor een 
functie als rustgebied voor de fauna. De kooi 
telt zes vangpijpen, die alle nog worden ge
bruikt. Het is een zg. zomerkooi die „volle 
eenden" vangt en vrijwel geen „oostvogels". 
De meeste vogels worden in de nazomer of in 
de vroege herfst gevangen. 
Deze, voor het publiek niet toegankelijk 
gestelde eendenkooi, werd in 1971 aange
kocht van de zusters Jonker Roelants te 
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