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Toestand wintertarwe 6-7 juni 2016 
 

Deze week werden op 23 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen 

uitgevoerd in de wintertarwe op het onbehandeld gewas (geen ziekten- en geen insectenbestrijding). In 

West-Vlaanderen  (Zwevegem/Sint-Denijs, 4 percelen; Poperinge, 2 percelen; Houtem-Veurne; 

Koksijde, 2 percelen; Pervijze; Leffinge; Snaaskerke-Gistel; Houtave; Westkapelle/Knokke-Heist), in 

Oost-Vlaanderen (Bottelare, 2 percelen; Kieldrecht, 2 percelen; Nieuwenhove) en in Vlaams-Brabant 

(Bever, 2 percelen; Huldenberg) en in Limburg (Tongeren, 2 percelen).  
 
 
 

1. Ontwikkelingsstadium wintertarwe 
 

Het merendeel van de waarnemingspercelen bevindt zich in het stadium begin tot halfweg bloei    

(stadium 61-65).  

Op 4 % van de waarnemingsvelden is het stadium einde bloei (stadium 69) bereikt.  

Op de minst ver ontwikkelde percelen in het waarnemingsnetwerk (8 % van de waarnemingsvelden) is 

de aar net volledig uit (stadium 59).  
 

 

2. Bruine roest in wintertarwe  
 

Bruine roest werd op een beperkt aantal locaties verder opgevolgd. Deze leek de voorbije week verder uit 

te breiden. In de rassenproef te Poperinge (provincie West-Vlaanderen) werd op de zes opgevolgde 

rassen (Benchmark, Cellule, Henrik, KWS Ozon, Sahara en Tobak) een beduidende uitbreiding 

waargenomen op de rassen Henrik, KWS Ozon en Tobak.  
 

 

3. Aarfusarium 
 

Op de meeste velden is de tarwe in bloei aan het komen of in volle bloei.  

Alle aren uit tot begin bloei is het ideale tijdstip voor een preventieve 

behandeling van de tarwe tegen aarfusarium.  Op de meeste velden is dit 

ideale moment reeds voorbij.  Wanneer nog geen preventieve behandeling 

tegen aarfusarium werd uitgevoerd en de tarwe bevindt zich nog begin 

bloei, moet niet meer gewacht worden om deze behandeling uit te voeren!  

De regenrijke weersomstandigheden rond de bloeiperiode waren ideale 

omstandigheden voor de ontwikkeling van aarfusarium.  Het ziet er dus 

naar uit dat deze ziekte optimale omstandigheden gekregen heeft om zich 

te ontwikkelen. Deze weersomstandigheden hebben tegelijk echter het 

uitvoeren van een goede aarbehandeling bemoeilijkt.   

 

4. Bladluizen en graanhaantje  
 

 Bladluizen in wintertarwe 

De bladluispopulatie breidt niet éénduidig uit. Op het merendeel van de waarnemingsvelden is een 

zekere uitbreiding van de populatie waargenomen. Echter op andere waarnemingspercelen is de 

aanwezigheid van bladluizen de afgelopen week verminderd.  

 

Op één praktijkperceel te Bever (provincie Vlaams-Brabant) is     

26 % van de halmen bezet met minstens één bladluis. Op dit 

perceel is de behandelingsdrempel bereikt.  
 

Op de overige waarnemingspercelen zijn maximaal 15 % van de 

halmen bezet met minstens één bladluis en gemiddeld 6 %. Deze 

uiterste waarden (15 %) alsook het gemiddeld aantal bezette 

halmen van 6 % is nog ver onder de gestelde interventiedrempels.  
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De huidige ontwikkelingsstadia van de tarwe zijn de meest gevoelige voor schade door bladluizen. De 

grootste opbrengstverliezen door bladluizen treden immers op wanneer bladluizen schade aanrichten 

vanaf het in aar komen tot het begin van de afrijping van het graan.  Vooral in de periode tussen de 

stadia “alle aren uit” en “einde bloei” kunnen de bladluizen grote schade aanrichten.   

Algemene schadedrempels waarbij een bladluisbestrijding rendabel is (percentages halmen bezet met 

bladluizen): 

- begin aarstadium: ± 30% 

- aren 100% uit + stadium bloei: 20 tot 25% 

- begin waterrijpstadium: 30 tot 35% 

 - begin deegrijpstadium: meer dan 35% 
 

 Graanhaantje in wintertarwe 

Het aantal larven van het graanhaantje nam afgelopen week gemiddeld toe. De wekelijkse 

waarnemingen op een  reeks West-Vlaamse waarnemingsvelden tonen dat het gemiddeld 

percentage halmen met minstens één larve afgelopen week toe nam van 10 naar 15 %.  

De maximale bezetting bedraagt 29 halmen op 100 met minstens één larve van het graanhaantje; 

deze werd waargenomen op twee praktijkpercelen te Bever (provincie Vlaams-Brabant) waaronder 

het perceel met de hoge bladluisdruk.  

Ook waarnemingen in Bottelare (provincie Oost-Vlaanderen) in winter- en zomertarwe tonen de 

gemiddelde toename alsook de mogelijke verschillen tussen percelen.  
 

Een richtinggevende schadedrempel wordt geschat op 40 larven/100 halmen. 

 
 

 

Besluit bladluizen en graanhaantje 
 

Het opvolgen van de bladluizen en het graanhaantje op perceelsniveau blijft aangewezen, er 

kunnen immers grote verschillen in insectendruk optreden naargelang de regio, het perceel en het soort 

graangewas (wintergraan, zomergraan). Geen van beide insecten is echter in die mate aanwezig dat 

algemeen moet behandeld worden. Evaluatie op perceelsniveau is aan te raden, op het praktijkperceel te 

Bever (provincie Vlaams-Brabant) werd immers de schadedrempel voor bladluisbehandeling bereikt. 

 
 

5. Zweefvliegen (natuurlijke vijand van bladluizen) 
 

Op een groot deel van de percelen worden larven en poppen van zweefvliegen aangetroffen. 

Zweefvliegen komen voor in verschillende groottes en kleuren en lijken sterk op bijen of wespen. Toch 

zijn ze gemakkelijk te onderscheiden door een aantal typische kenmerken: zweefvliegen hebben heel 

korte voelsprieten, grote ogen en één paar vleugels (bijen en wespen hebben twee paar vleugels). 

Bepaalde zweefvliegsoorten  leggen hun witte eitjes in een kolonie bladluizen (zie Foto 1). Op die manier 

heeft de larve direct bij ontluiken voedsel (prooi). Deze larve kan tijdens zijn ontwikkeling vele 

honderden bladluizen verorberen. Zweefvliegen kunnen ons dus in belangrijke mate helpen bij de 

bladluisbestrijding. Na verloop van tijd verpoppen deze larven. De poppen kunnen gemakkelijk herkend 

worden, het lijken opgedroogde druppels (zie Foto 3). De kleur kan variëren. Uit deze poppen komt 

vervolgens de nieuwe generatie zweefvliegen. 

  

Foto 1: Eitje van een zweefvlieg tussen de bladluizen      Foto 2: Een volwassen snorzweefvlieg op de aar 
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Foto 3: Druppelvormige pop van zweefvlieg       Foto 4: Larve van zweefvlieg op zoek naar bladluizen  
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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. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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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De LCG-Graanberichten komen tot stand door medewerking van volgende partners van het LCG-Vlaanderen: 
 de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling voorlichting, doelgroepenbeleid, kwaliteit plant, Team Voorlichting  

 Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, te Rumbeke-Beitem 

 de Bodemkundige Dienst van België, te Leuven-Heverlee 

 Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep toegepaste biowetenschappen, te Gent 
 vzw PIBO Campus en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO), te Tongeren 

 het Vrij Technisch Instituut, Land- en Tuinbouw, te Poperinge 

 het Land- en Tuinbouwcentrum Waasland (LTCW), Biotechnische & Sport, te Sint-Niklaas  
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