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Tijdens de voorlaatste week van augustus werden er in regio’s welke een risico bieden voor aantasting
door de smalle graanvlieg in granen, bodemstalen genomen in percelen suikerbieten (referentie
dekgewas die het gunstigst is voor de eileg) om de eileg van de smalle graanvlieg na te gaan. Vervolgens
werden de eitellingen uitgevoerd door het CRA-W, Unité Protection des Plantes et Ecotoxicologie te
Gembloux.
Op basis van de eileg op referentievelden in deze regio’s, wordt bepaald of er al of niet een risico bestaat
in deze regio’s voor het optreden van schade veroorzaakt door de smalle graanvlieg in granen. Er dient
benadrukt te worden dat het geheel van staalnames toelaat een inschatting te maken van het niveau
van eileg op regioschaal. Elk individueel resultaat heeft evenwel weinig waarde.
Niet enkel tarwe, doch ook gerst (zomergerst), triticale en spelt kunnen aangetast worden door de
smalle graanvlieg.


Situatie kustpolder

In de kustpolder werden er door het LCG in de voorlaatste week van augustus jl. bodemstalen genomen
in 27 percelen met voorvrucht suikerbieten (niet geoogst).
De gemiddelde eileg bedraagt dit najaar in de kustpolder 9 eitjes/m² (tegenover 37 eitjes in 2015,
50 eitjes in 2014, 59 eitjes in 2013 en 101 eitjes in 2012).
De eileg varieert, naar gelang het perceel van 0 tot maximaal 80 eitjes per m² (tegenover 0 tot 170
eitjes in 2015, 0 tot 270 eitjes in 2014, 0 tot 240 eitjes in 2013 en 0 tot 350 eitjes in 2012).
Dichtheden vanaf 200 eitjes/m² houden een risico in en kunnen belangrijke economische schade
veroorzaken. Indien de winter bevorderlijk is voor de smalle graanvlieg (koude en droge winter die de
bodem tot in de diepte open maakt) houden dichtheden vanaf 200 eitjes/m² een risico in.
Vastgesteld wordt dat sedert 2012 het niveau van eileg (gemiddeld aantal eitjes/m²) van de smalle
graanvlieg stelselmatig afneemt in de kustpolder. Het niveau van eileg dit najaar impliceert dat er globaal
genomen weinig tot geen risico is op aantasting door de smalle graanvlieg in de kustpolder.
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Situatie Eeklose polder en Wase polder

Er werden door het LCG eveneens staalnames uitgevoerd in de Eeklose polder (4 staalnames) en in de
Wase polder (2 staalnames). De eileg varieerde er van 0 tot maximaal slechts 20 eitjes/m², doch het
betreft hier slechts een zeer beperkt aantal staalnames.
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Situatie smalle graanvlieg in Wallonië: geen risico

Op basis van de eileg in Wallonië is het risico globaal genomen lager dan de laatste twee jaar, tijdens
dewelke de smalle graanvlieg nagenoeg geen schade verricht heeft. Geen enkel perceel in het
waarnemingsnetwerk bereikt er dit najaar een niveau van eileg dat zorgen baart.
(Bron: CADCO – Actualité - Céréales 13 september 2016)

Op de LCG-website (www.lcg.be) is algemene info raadpleegbaar omtrent de smalle graanvlieg.
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