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VOORJAARSTELLINGEN BLADLUIZEN WINTERGRANEN
Vorige en deze week werden er door enkele partners van het LCG (Ugent, Inagro, PIBO) op
27 percelen wintergranen (wintertarwe en wintergerst) verspreid in Vlaanderen de eerste voorjaars
bladluistellingen uitgevoerd. De bladluistellingen gebeurden op percelen onbehandeld tegen
bladluizen. Hieruit bleek dat er nergens bladluizen vastgesteld werden.
In de loop van volgende week (week van 15 maart as.) zullen er terug, zoals in het najaar, op een
nog groter aantal percelen bladluistellingen uitgevoerd worden. Via de LCG-Graanberichten zal dan
opnieuw de stand van zaken medegedeeld worden.

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.
Project met financiële steun van de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij,
Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving

De LCG-Graanberichten komen tot stand door medewerking van volgende partners van het LCG-Vlaanderen:
−
de Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Beleidscoördinatie en Omgeving, te Gent en Leuven
−
Inagro vzw, afdeling Akkerbouw, te Rumbeke-Beitem
−
de Bodemkundige Dienst van België, te Leuven-Heverlee
−
Universiteit Gent, faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep plant en gewas, 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
−
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
−
Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool te Merchtem
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