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VOORJAARSTELLINGEN BLADLUIZEN WINTERGRANEN
SAMENGEVAT
Er lijken nagenoeg geen luizen aanwezig te zijn. De waarnemingen gebeurden weliswaar onder minder
gunstige en moeilijkere omstandigheden: koud, nat en winderig weer.
Een bijkomende update onder andere weersomstandigheden wordt volgende week voorzien.
In de week van 15 maart werd onder moeilijke omstandigheden een eerste evaluatie van de bladluisdruk
gemaakt. Op 17 Vlaamse percelen werden bladluistellingen uitgevoerd, 10 percelen wintergerst, 6 percelen
wintertarwe en 1 perceel spelt.
De waarnemingen gebeurden
- in West-Vlaanderen: te Beitem, Houtem en Koksijde
- in Vlaams-Brabant: te Bekkevoort, Bertem, Holsbeek en Winksele
- in Limburg: te Koninksem, Mielen-boven-Aalst, Mopertingen, Nerem, Tongeren en Ulbeek
In Limburg en West-Vlaanderen werden noch in de wintergerst noch in de wintertarwe bladluizen
waargenomen, ongeacht een eventuele behandeling in het najaar.
In Vlaams-Brabant werden met veel moeite op 2 van de 4 percelen enkele luizen, voornamelijk gevleugelde,
waargenomen. Op een perceel wintergerst in Holsbeek werden op 400 planten 6 bladluizen waargenomen;
een bezettingspercentage van 1,5%. Op een perceel wintertarwe te Winksele werd 1 bladluis op 400
planten gevonden; een bezettingspercentage van 0,25 %.

Weliswaar onder minder gunstige en moeilijkere omstandigheden, koud, nat en winderig, werden nagenoeg
geen bladluizen waargenomen.

VOLGEND BERICHT: 25 maart 2021.
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