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VOORJAARSTELLINGEN BLADLUIZEN WINTERGRANEN
SAMENGEVAT
Zowel in de wintergerst als de wintertarwe blijken nagenoeg geen bladluizen aanwezig te zijn.
Algemeen behandelen is zeker niet nodig!

In zachtere weersomstandigheden werden in de week van 22 maart opnieuw bladluistellingen uitgevoerd.
Dit gebeurde op 34 percelen: 20 percelen wintergerst, 13 percelen wintertarwe en 1 perceel spelt.
De waarnemingen gebeurden:
- in West-Vlaanderen: te Beitem, Helkijn, Houtave, Houtem, Koksijde, Poperinge, Zwevegem en Zuienkerke
- in Oost-Vlaanderen: te Lierde, Sint-Niklaas, Zingem en Zwalm
- in Vlaams-Brabant: te Bekkevoort, Bertem, Holsbeek, Lennik, Tienen en Winksele
- in Limburg: te Koninksem, Mielen-boven-Aalst, Mopertingen, Nerem, Tongeren en Ulbeek
Net als bij de vorige waarnemingen werden nog steeds zeer weinig bladluizen waargenomen.
In de wintergerst werden op 7 van 20 percelen een enkele bladluis waargenomen, en dit over alle provincies
heen. In de wintertarwe werden na veel zoeken op 3 van de 13 percelen enkele bladluizen waargenomen.
Het grote aandeel percelen zonder bladluizen en het uiterst geringe aantal luizen bij waarneming, doorgaans
1 op 400 planten, maakt duidelijk dat een insecticidetoepassing niet nodig is en algemeen niet aangeraden
moet 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.
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