Overzicht plagen op loofbomen
LOOFBOMEN
EIK - QUERCUS
Aardappelgalwesp
Bastaardsatijnvlinder

Biorhiza pallida
Euproctis chryssorhoea

Bladsnuitkevers
Dennenknopsnuitkevers
Eikenaardvlo
Eikendwergluizen
Eikenkankerluis

Phyllobius spp.
Strophosomus spp.
Altica quercetorum
Phylloxera spp.
Lachnus iliciphilus

Eikenlichtmotten

Acrobasis spp.

Eikenprachtkever
Agrilus biguttatus
Eikenprocessierups
Thaumetopoea processionea
Eikenspintkever
Scolytus intricatus
Eikenspringkever
Rhynchaenus quercus
Gele houtrups
Zeuzera pyrina
Groene eikenbladroller
Tortrix viridana
Grote wintervlinder
Erannis defoliaria
Kleine wintervlinder
Operophtera brumata
Lindebladwesp
Caliroa annulipes
Meikever
Melolontha melolontha
Plakker
Lymantria dispar
Ringelrups
Malacosoma neustria
Wapendrager
Phalera bucephala
Wilgenhoutrups
Cossus cossus
Witvlakvlinder
Orgyia antiqua
BEUK - FAGUS
Beukenbladluis
Phyllaphis fagi
Beukenspringkever
Rhynchaenus quercus
Grote beukebladgalmug Mikiola fagi
Grote wintervlinder
Erannis defoliaria
Roodstaartrups
Dasychira pudibunda
Wollige beukenstamluis Cryptococcus fagisuga
BERK - BETULA
Berkenbladluis
Euceraphis betulae
Berkenbladrolkever
Byctiscus betulae
Berkenbladwesp
Fenusa pusilla
Berkensigarenmaker
Deporaus betulae
Berkenwants
Kleidocerys betulae
Bladsnuitkevers
Phyllobius spp.
Elzenbladwesp
Croesus septentrionalis
Elzenmot
Coleophora serratella
Wilgenhoutrups
Cossus cossus
DUINDOORN - HIPPOPHAE
Bastaardsatijnvlinder
Euproctis chryssorhoea

Galwesp larven in 3-4 cm grote aardappelachtige takgallen
Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten
in takken
Goudkleurige/groene kevertjes; korte snuit, vreten jong blad
Grijs snuitkevertje – knopvraat bij zowel jonge loof- als naaldbomen
Donkere keverlarven lijken wat op larven elzenhaantje
Kleine luisjes 1 mm; onderzijde van het blad; blad geel gestippeld
Kolonies glimmend zwarte luizen; kankerachtige woekeringen aan
takken
Groen beweeglijk rupsje met 3-5 ruglijnen; in topspinsels bij jonge
bomen
Tot 3 cm lange witte larven in lange zigzag gangen onder de bast
Harige rupsen in plakkaten of nesten op de stam
Witte larfjes in korte gangetjes; in pasgeplante bomen die sterven
Wit larfje in blaasmijn in blad
Grote gelige rups maakt gangen in takken en stammen
Grijsgroene rups met zwarte kop
Roodbruin gevlekte spanrups
Groene spanrups met groene kop
Groene naaktslakachtige larfjes
Bruine kever tot 3 cm
Grijze rups met blauwe en rode wratjes op de rug
Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen
Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout
Behaarde rups; 4 gele haarborstels op rug

Galvormer
Bladvreter

Geelgroene luizen en blauwachtige wasdraden op blad
Plat larfje in blaasmijn; blad als met hagel doorschoten
Wit larfje in peervormige gallen op bovenzijde blad
Roodbruin gevlekte spanrups
Geelbruine rups met rood penseeltje op achterlijf
Minuscuul geel luisje onder witkorrelig wasvlokjes op stam

Bladzuiger
Bladvreter
Bladgalvormer
Bladvreter
Bladvreter
Bastzuiger

3-4 mm grote bleekgroene luizen op bladonderzijde
Snuitkever 6 mm rolt aantal bladeren op als sigaar
Platte witte larven in grote blaasmijnen in het blad
Snuitkevertje maakt bladrol waar larven ontwikkelen
Roodbruin gevlekte wants 5 mm soms massaal in berkenkatjes
Goudkleurige/groene kevertjes; korte snuit, vreten jong blad
Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm
Roodbruin rupsje met zwarte kop in bladkokertje
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Bladzuiger
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Katjeszuiger
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder
Bladvreter

Bladvreter
Bast- knopvreter
Bladskeletteerder
Bladzuiger
Bastzuiger
Bladvreter
Bastkever
Bladvreter
Bastkever
Bladmineerder
Houtboorder
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Bladskeletteerder
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder
Bladvreter

Heggenbladroller
ELS - ALNUS
Elzen/wilgensnuitkever
Elzenbladwesp
Elzenhaan
Elzenmot
Wilgenhoutrups
ES - FRAXINUS
Aziatische
essenprachtkever
Essenbastkever
Essenbladvlo
Essenschorsluis
Essensparrenluis
Grote wintervlinder
Kleine wintervlinder
Wilgenhoutrups
ESDOORN - ACER
Aziatische boktor

Archips rosana

Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten
in takken
Groen rupsje met bruine kop, bladeren los samengesponnen

Cryptorrhynchus lapathi
Croesus septentrionalis
Agelastica alni
Coleophora serratella
Cossus cossus

Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen
Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm
Staalblauwe 5-6 mm grote kever en groepen zwarte larven
Roodbruin rupsje met zwarte kop in bladkokertje
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Houtboorder
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder

Agrilus planipennis

Tot 3 cm lange witte larven in lange zigzag gangen onder de bast – Nog
niet in NL
Bastwoekering , larven in accoladevormige gang onder bast
Bleekgroene nimfen met waswol en druppels honingdauw
Oranje schildluis onder witte wasvlokjes op stam - als besneeuwd
Bruine luis onder wasvlok op onderzijde verschrompeld blad
Roodbruin gevlekte spanrups
Groene spanrups met groene kop
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Bastvreter

Houtboorder

Esdoorncicade
Grote esdoornluis
Grote wintervlinder
Hydrangea schildluis
Kleine wintervlinder
Koningsschildluis
Oost-Aziatische boktor

Eurhadina loewi
Drepanosiphum platanoides
Erannis defoliaria
Eupulvinaria hydrangeae
Operophtera brumata
Pulvinaria regalis
Anoplophora chinensis

Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en
wortels
Sterk beweeglijke dwergcicaden: rennen, vliegen, springen
Groepen geel-zwart gevlekte luizen
Roodbruin gevlekte spanrups
Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen
Groene spanrups met groene kop
Schildluis met witte eizakken op stammen en takken
Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en
wortels
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout
Larven groenachtig met donkere vlekken skeletteren blad

Bladvreter

Leperisinus varius
Psyllopsis fraxini
Pseudochermes fraxini
Prociphilus fraxini
Erannis defoliaria
Operophtera brumata
Cossus cossus
Anoplophora glabripennis

Wilgenhoutrups
Cossus cossus
GELDERSE ROOS - VIBURNUM
Sneeuwbalhaan
Pyrrhalta viburni
HAZELAAR - CORYLUS

Bladvreter

Bastkever
Bladzuiger
Bastzuiger
Bladzuiger
Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder

Bladzuiger
Bladzuiger
Bladvreter
Blad/twijgzuiger
Bladvreter
Bastzuiger
Houtboorder
Houtboorder

Berkensigarenmaker
Elzenbladwesp
Elzenhaan
Hazelaarrondknopmijt
Hazelnootboorder
HULST - ILEX
Hulstluis
Hulstvlieg
Topspinner
Lange woldopluis
IEP - ULMUS
Bastaardsatijnvlinder

Deporaus betulae
Croesus septentrionalis
Agelastica alni
Phytoptus avellanae
Balaninus nucum

Snuitkevertje maakt bladrol waar larven ontwikkelen
Groepen grijsgroene bastaardrupsen; achterlijf in S-vorm
Staalblauwe 5-6 mm grote kever en groepen zwarte larven
Witte langgerekte mijten tot 0,3 mm maken knopgallen
Pootloze witte keverlarve tot 9 mm ontwikkelt zich in de noot

Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Knopzuiger
Vruchtvreter

Aphis ilicis
Phytomyza ilicis
Rhobota naevana
Chloropulvinaria floccifera

Zwarte luizen aan de onderzijde van bladeren die omkrullen
Gelige larve in grote onregelmatige blaasmijn bovenkant blad
Geel-groen rupsje met bruine kop tot 12 mm in bladrollen
Dopluis maakt lange en rechte witte wollige eizak op het blad

Bladzuiger
Bladmineerder
Bladvreter
Bladzuiger

Euproctis chryssorhoea

Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten
in takken
Witte larfjes met bruine kop in uitwaaierende gangen
Sterk beweeglijke dwergcicaden: rennen, vliegen, springen
Luizen onder witte waswolvlokken op stammen en takken
Witte larfjes met bruine kop in uitwaaierende gangen
Groene spanrups met groene kop
Schildluis met witte eizakken op stammen en takken
Luizen in bladgal tot aardappelgrootte
Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen

Bladvreter

Grijze rupsen met zwarte vlekjes in witte spinsels

Bladvreter

Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten
in takken
6 mm grote bruine bolvormige dopluizen op twijgen
Kolonies heldergroene luizen tot 2,3 mm op blad en twijgen
Groene spanrups met groene kop
Kommavormige schildluizen 3 mm op twijgen, takken, stam
Gele bastaardrups met zwarte vlekken in S-vormige houding
Grijze rupsen met zwarte vlekken in spinsels
Geelbruine luizen op het blad. Veel honingdauw en roetdauw
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Bladvreter

6 mm grote bruine bolvormige dopluizen op twijgen
Roodbruin gevlekte spanrups
Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen
Groene spanrups met groene kop
Zwart/geel gevlekte luizen op blad; veel honingdauw
Groene naaktslakachtige larfjes
Minirupsjes tot 7 mm skeletteren bladvenstertjes, vervellen onder ronde
witte spinseltjes
Geel/oranje mijten 0,3 mm; op blad met ragfijn spinsel
Grijze rups met blauwe en rode wratjes op de rug
Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Twijgzuiger
Bladvreter
Blad/twijgzuiger
Bladvreter
Bladzuiger
Bladskeletteerder
Bladskeletteerder

Behaarde rups, rode ruglijnen en wratjes, irriterende haren, winternesten
in takken
Cremekleurige rups met zwarte vlekjes; glimmende zwarte kop
Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen
Groene spanrups met groene kop
Gelige galmuglarfjes in gal van bladrozetten
Grijze rupsen met zwarte vlekken in spinsels
Witte larven in lange zigzag gangen onder bast; bomen sterven
Zwarte naaktslakachtige larfjes
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout
Behaarde rups; 4 gele haarborstels op rug

Bladvreter

Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en
wortels
Klein plat rupsje in een gangetje in het blad

Houtboorder

Schildluis met witte eizakken op stammen en takken

Basstzuiger

Plat wit rupsje in opvallende vouwmijnen in het blad

Bladmineerder
Houtboorder

Phytobia cambii
Cryptorrhynchus lapathi

Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en
wortels
Witte draadvormige maden maken gangen in cambium
Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen

Saperda carcharias
Cerura vinula
Sesia apiformis
Saperda populnea

Vuilwitte tapse pootloze larve met bruine kop in gangen stam
Grote groene rups tot 8 cm en twee uitsteeksels op achterlijf
Vuilwitte rups met bruine kop tot 4 cm maakt gangen in stam
Witte larven tot 2 cm maakt gangen en knobbels in twijgen

Houtboorder
Bladvreter
Houtboorder
Houtboorder

Operophtera brumata
Pristiphora conjugata
Paranthrene tabaniformis

Groene spanrups met groene kop
Groepen groengele bastaardrupsen vreten vanaf de bladrand
Witte rups bruine kop tot 2 cm , in gangen in jonge stammen

Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder

Grote iepenspintkever
Scolytus scolytus
Iepencicade
Ribautiana ulmi
Iepenwolluis
Gossyparia spuria
Kleine iepenspintkever
Scolytus multistriatus
Kleine wintervlinder
Operophtera brumata
Koningsschildluis
Pulvinaria regalis
Perenbloedluis
Eriosoma lanuginosum
Ringelrups
Malacosoma neustria
KARDINAALSMUTS - EUONYMUS
Kardinaalsmutsspinselm Yponomeuta cagnagellus
ot
LIJSTERBES - SORBUS
Bastaardsatijnvlinder
Euproctis chryssorhoea
Gewone dopluis
Groene appeltakluis
Kleine wintervlinder
Kommaschildluis
Lijsterbesbladwesp
Meidoornspinselmot
Roze lijsterbesluis
Wilgenhoutrups
LINDE - TILIA
Gewone dopluis
Grote wintervlinder
Hydrangea schildluis
Kleine wintervlinder
Lindebladluis
Lindebladwesp
Lindedwergmot

Eulecanium corni
Aphis pomi
Operophtera brumata
Lepidosaphes ulmi
Pristiphora geniculata
Yponomeuta padellus
Dysaphis sorbi
Cossus cossus
Eulecanium corni
Erannis defoliaria
Eupulvinaria hydrangeae
Operophtera brumata
Eucallipterus tiliae
Caliroa annulipes
Bucculatrix thoracella

Lindespintmijt
Eotetranychus tiliarum
Plakker
Lymantria dispar
Wapendrager
Phalera bucephala
Wilgenhoutrups
Cossus cossus
MEIDOORN - CRATAEGUS
Bastaardsatijnvlinder
Euproctis chryssorhoea
Bonte bessenvlinder
Hydrangea schildluis
Kleine wintervlinder
Meidoornrozetgalmug
Meidoornspinselmot
Perenprachtkever
Vruchtboombladwesp
Wilgenhoutrups
Witvlakvlinder
PAARDENKASTANJE
Aziatische boktor

Abraxas grossulariata
Eupulvinaria hydrangeae
Operophtera brumata
Dasineura crataegi
Yponomeuta padellus
Agrilus sinuatus
Caliroa cerasi
Cossus cossus
Orgyia antiqua
- AESCULUS
Anoplophora glabripennis

Paardenkastanjemineer
Cameraria ohridella
mot
Koningsschildluis
Pulvinaria regalis
PLATAAN - PLATANUS
Plataanvouwmijnmot
Phyllonorycter platani
POPULIER - POPULUS
Aziatische boktor
Anoplophora glabripennis
Cambiummineervlieg
Elzen wilgensnuitkever
Grote populierenboktor
Hermelijnvlinder
Horzelvlinder
Kleine
populierenboktor
Kleine wintervlinder
Populierenbladwesp
Populierenglasvlinder

Bastkever
Bladzuiger
Bastzuiger
Bastkever
Bladvreter
Bastzuiger
Bladzuiger
Bladvreter

Twijgzuiger
Blad/twijgzuiger
Bladvreter
Bastzuiger
Bladvreter
Bladvreter
Bladzuiger
Houtboorder

Bladzuiger
Bladvreter
Bladvreter
Houtboorder

Bladvreter
Blad/twijgzuiger
Bladvreter
Bladzuiger
Bladvreter
Bastkever
Bladskeletteerder
Houtboorder
Bladvreter

Bladmineerder

Cambiummineerder
Houtboorder

Populierenmineermot
Paraleucoptera sinuella
Populierenscheutboorde Gypsonoma aceriana
r
Populierentakluis
Pterocomma populeum
Ringelrups
Malacosoma neustria
Rode populierenhaan
Melasoma populi
Satijnvlinder
Leucoma salicis
Schimmelluis
Phloeomyzus passerinii
Wapendrager
Phalera bucephala
Wilgenhaan
Phyllodecta spp.
Wilgenhoutrups
Cossus cossus
Wilgenschildluis
Chionaspis salicis
Wollige slawortelluis
Pemphigus bursarius
ROBINIA PSEUDOACACIA
Robiniagalmug
Obolodiplosis robiniae
Robiniamineermot
Phyllonorycter robiniella
TAXUS
Gegroefde lapsnuitkever Otiorrhynchus sulcatus
Lange woldopluis
Chloropulvinaria floccifera
VOGELKERS - PRUNUS
Grote wintervlinder
Erannis defoliaria
Hydrangeaschildluis
Eupulvinaria hydrangeae
Kleine wintervlinder
Operophtera brumata
Melige pruimenluis
Hyalopterus pruni
Pruimenspinselmot
Yponomeuta evonymellus
Vruchtboombladwesp
Caliroa cerasi
Wilgenhoutrups
Cossus cossus
WILG - SALIX
Aziatische boktor
Anoplophora glabripennis
Cambiummineervlieg
Dromedarisluis
Elzen wilgensnuitkever
Kleine wintervlinder
Lindenbladwesp
Satijnvlinder
Wapendrager
Wilgenbastgalmug
Wilgenbladwesp
Wilgenhaan
Wilgenhoutrups
Wilgenrozetgalmug
Wilgenschildluis
Wilgenschuimcicade
Wilgenspinselmot
Wilgenspintmijt
Wilgentakgalmug

Aantal witte rupsjes in plaatmijn in blad
Vuilgeel rupsje in merg eindscheut met excrementenzakje

Bladmineerder
Houtboorder

Kolonies grote bruine luizen op twijgen
Rups met witte, blauwe en oranje rugstrepen
Rode kever 7-12 mm; groepen grijs-zwarte larven onder blad
Grauwe rupsen met witte vlekken op de rug tot 45 mm
Olijfgroene luis onder waspluis in schorsspleten op stam
Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen
Blauwe-bronskleurige kevers tot 4 mm; groepen grijze larven
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout
Peervormige lichtgrijze schildjes in groepen op stam en tak
Zakvormige gal op bladsteel

Bastzuigers
Bladvreter
Bladvreter
Bladvreter
Bastzuiger
Bladvreter
Bladvreters
Houtboorder
Bastzuiger
Bladgalvormer

Kraakbeenachtige rollingen aan de bladranden
Sneeuwwitte blaasmijn aan onderzijde van het blad

Galvormer
Bladmineerder

Witte larven knagen aan wortels, kevers aan bladeren
Dopluis maakt lange en rechte witte wollige eizak op het blad

Wortel/bladvreter
Bladzuiger

Roodbruin gevlekte spanrups
Schildluis met witte eizakken op bladeren en twijgen
Groene spanrups met groene kop
Dichte kolonies bleekgroene 'bestofte' luizen op blad en twijg
Grijze rupsen tot 2 cm in dichte spinsels
Zwarte naaktslakachtige larfjes
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout

Bladvreter
Blad/twijgzuiger
Bladvreter
Bladzuiger
Bladvreter
Bladskeletteerder
Houtboorder
Houtboorder

Phytobia cambii
Tuberolachnus salignus
Cryptorrhynchus lapathi

Zwarte kever met witte stippen – tot 5 cm lange witte larve in stam en
wortels
Witte draadvormige maden maken gangen in cambium
Kolonies grote bruine luizen met lange poten op twijgen
Witte pootloze larve tot 12 mm in gangen in jonge stammen

Operophtera brumata
Caliroa annulipes
Leucoma salicis
Phalera bucephala
Rabdophaga saliciperda
Nematus salicis
Phyllodecta spp.
Cossus cossus
Rabdophaga rosaria
Chionaspis salicis
Aphrophora salicina
Yponomeuta rorellus
Schizotetranychus schizopus
Rabdophaga salicis

Groene spanrups met groene kop
Groene naaktslakachtige larfjes
Grauwe rupsen met witte vlekken op de rug tot 45 mm
Bruine rups met oranje dwars en gele lengtelijnen
Gele galmuglarfjes in lange gezwollen gallen op twijgen
Kolonies blauwgroene zwartgespikkelde bastaardrupsen
Blauwe-bronskleurige kevers tot 4 mm; groepen grijze larven
Tot 8 cm lange rups met rode rug; vingerdikke gaten in het hout
Rood galmuglarfje in rozet van bladeren
Peervormige lichtgrijze schildjes in groepen op stam en tak
Larven met donkere kop en gelig achterlijf in schuimhoop
Grijze rups zwarte vlekjes; wit spinsel rond stam en takken
Geelgroene spintmijt met donkere vlekken 0,4 mm
Oranjegeel larfje in holte in cambium in tot 3 cm takzwelling

Bladvreter
Bladskeletteerder
Bladvreter
Bladvreter
Bastzuiger
Bladvreter
Bladvreters
Houtboorder
Bladzuiger
Bastzuiger
Bastzuiger
Bladvreter
Bladzuiger
Bastzuiger

Cambiummineerder
Bastzuiger
Houtboorder

