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Bladluizen in wintergranen: stand van zaken 
 
 

In het najaar 2014 was de bladluisdruk hoger dan de jaren voordien. De grotere aantallen in combinatie 

met het grotere aandeel virulente bladluizen vergrootte de kans op infectie met het dwerg-

vergelingsvirus.  

 

In de week van 16 maart werd op 27 percelen wintergranen de aanwezigheid van bladluizen geëvalueerd 

door de LCG-partners. Ondanks de eerder zwakke winter werden slechts op één veld bladluizen 

waargenomen, namelijk op het perceel te Otegem in Zuid-West-Vlaanderen. Een overzicht van de 

percelen wordt getoond in onderstaande tabel.  

Op het perceel te Otegem dat vorig najaar een zeer hoge bladluisdruk kende, namelijk tot 53% van de 

planten aangetast met minstens 1 bladluis, waren bij de telling op maandag 9 maart jl. 0,6% van de 

planten bezet met minstens 1 bladluis op het onbehandeld gewas (maw. zonder Argento zaaizaad-

behandeling en zonder bladluisbespuiting). Bij de telling op 18 maart werden geen bladluizen vastgesteld. 

 

 

Waarnemingsplaats Aanwezigheid van bladluizen 

Provincie West-Vlaanderen  

Regio kust   

Wilskerke wintertarwe geen 

Gistel wintertarwe geen 

Snaaskerke wintertarwe geen 

Houtave wintertarwe geen 

Meetkerke wintertarwe geen 

Zuienkerke wintertarwe en spelt geen 

Zuid-West-Vlaanderen   

Helkijn 2 percelen wintergerst, 1 perceel wintertarwe  geen 

Zwevegem 3 percelen wintertarwe, 1 perceel spelt geen 

Otegem wintertarwe 9 maart: 0,6% planten bezet met 

       minstens 1 bladluis 

  18 maart:       geen 

Poperinge 3 percelen geen 

   

Provincie Oost-Vlaanderen   

Kieldrecht wintertarwe geen 

Nieuwenhove wintergerst en wintertarwe geen 

Sinaai wintertarwe geen 

   

Provincie Vlaams-Brabant   

Huldenberg wintergerst en wintertarwe geen 

Korbeek-Dijle wintergerst geen 

Opwijk wintergerst geen 

  geen 

Provincie Limburg   

Sint-Truiden wintertarwe geen 
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Gezien nauwelijks bladluizen waargenomen werden in de waarnemingsvelden is een standaard-

behandeling van bladluizen absoluut niet nodig. Controle op perceelsniveau is echter zoals steeds 

belangrijk.  

 

Uit voorzorg is het aan te bevelen om beschut gelegen graanpercelen (beschut tegen wind en koude) en 

vooral in regio’s waar veel maïs voorkwam het afgelopen jaar (2014), te verifiëren op de aanwezigheid 

van bladluizen. 

Bij koud weer de planten ook ondergronds controleren op de aanwezigheid van bladluizen. Hiervoor 

dienen, na de bovengrondse controle op bladluizen, de graanplanten met de wortels voorzichtig uit de 

grond gehaald te worden (bv. met een schopje). Vervolgens dient zorgvuldig nagegaan te worden of er 

bladluizen voorkomen op en tussen de stengels tot op het uitstoelingsplateau. 

Op het einde van de winter is een bladluisbehandeling immers nodig vanaf het ogenblik dat er levende 

bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal en ongeacht of de bladluizen al of niet virusdragend zijn. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

De LCG-Graanberichten worden per mail en per post verstuurd op datum van het bericht en 

kunnen tevens geraadpleegd worden op de LCG-website (www.lcg.be) vanaf deze datum. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

De LCG-publicatie Granen Oogst 2014 staat online op de LCG-website (www.lcg.be) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, in eigen vorm of wijze, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever. Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen is niet aansprakelijk voor eventuele 

schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze opgave. 
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