BEHANDELINGSDREMPELS
- De behandelingsdrempel volgens Livre Blanc “Céréales” (Gembloux, België) is
verschillend naargelang het moment/tijdstip (Bron: Livre Blanc “Céréales” – september 2014,
Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech, België):
- in de herfst wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het moment dat 5% van de
planten bezet is met virusdragende bladluizen.
- op het einde van de vluchten (ten laatste half november) bij het ingaan van de winter ligt
de behandelingsdrempel veel lager, namelijk vanaf het moment dat 1% van de planten
bezet is met virusdragende bladluizen.
- op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik
dat er levende bladluizen aanwezig zijn, ongeacht hun aantal. Na de winter kan het
vergelingsvirus namelijk zeer snel uitbreiden en leiden tot belangrijke schade, zelfs bij
aanwezigheid van zeer weinig virulente bladluizen.

- De behandelingsdrempel volgens Arvalis (Frankrijk): bladluizen onmiddellijk behandelen
van het ogenblik dat 10% van de planten bezet is met minstens één bladluis. Bij een lagere
bezettingsgraad wordt geadviseerd te behandelen wanneer de bladluizen meer dan 10 dagen
aanwezig blijven ongeacht het % aangetaste planten (Bron: Arvalis, Institut du végétal, Blé
tendre d’hiver, Orge d’hiver, Variétés et interventions d’automne 2020-2021, Région Hautsde-France).
Op percelen waar reeds een insecticidebehandeling werd uitgevoerd, moet bij nieuwe vluchten en
op het einde van de werkingsduur, de bladluisdruk opnieuw opgevolgd worden. De toegelaten
middelen zijn niet systemisch en bieden geen bescherming aan de nieuwe blaadjes gevormd na
de behandeling, deze percelen kunnen opnieuw aangetast worden door bladluizen. Tot zolang de
klimatologische omstandigheden gunstig blijven voor de activiteit van de bladluizen dienen de
graanpercelen gecontroleerd te worden.
De kans om een behandeling in goede omstandigheden uit te voeren vermindert vaak vanaf
tweede helft november omwille van ongunstige weersomstandigheden en het moeilijk of niet
toegankelijk worden van de percelen.
Laat je niet verrassen door een lange regenperiode waardoor de velden niet (meer) toegankelijk
zijn.

