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BLADLUIZEN IN WINTERGRANEN DIT VOORJAAR
VELDCONTROLE IS NODIG!
Bij de bladluistellingen uitgevoerd in Vlaanderen in het najaar 2015 op graanpercelen zonder
Argento zaaizaadbehandeling en zonder bladluisbespuiting, werd vastgesteld dat er globaal
genomen een toename was van de bladluisdruk van begin november tot de laatste waarnemingen
uitgevoerd rond half december. Aanvankelijk was de bladluisdruk doorgaans beperkt begin
november (op enkele uitzonderingen na), doch bereikte op nogal wat percelen rond half december
hoge (tot soms zelfs zeer hoge) aantastingsniveau’s.
Gezien enerzijds de situatie omtrent de bladluisdruk in het najaar 2015 en anderzijds de relatief
zachte winter 2015-2016 is de kans reëel dat er nog levende bladluizen aanwezig zijn in de
wintergranen. Dit betekent dat een veldcontrole op de aanwezigheid van bladluizen dit voorjaar
nodig is, wetende dat vorig najaar 2015 er een hoog percentage virusdragende bladluizen
voorkwam (namelijk 10%; Bron: Livre Blanc “Céréales” – Februari 2016). Bij aanwezigheid van
bladluizen is een bladluisbehandeling nodig.
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.
Het LCG zal deze week de bladluisdruk te velde opvolgen, en de situatie hieromtrent mededelen via
de LCG-Graanberichten.
De aanwezigheid van bladluizen op het ras wintergerst Rafaela, dat resistent is ten aanzien van het
dwergvergelingsvirus, biedt geen risico (Bron: CADCO – Actualité – Céréales 8 maart 2016).
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