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SAMENGEVAT 

De bladluisaantasting verminderde afgelopen winter niet zoals verhoopt. Deze bleef zelfs eerder op 

eenzelfde niveau, weliswaar met grote verschillen tussen percelen. Op het gros van de onbehandelde 

percelen worden levende bladluizen waargenomen. Toch zijn er ook percelen nog bladluisvrij, zeker 

behandelde percelen, maar ook onbehandelde percelen. Op deze percelen is geen behandeling nodig. Een 

correcte evaluatie per perceel is dus aan te bevelen.  

Op het einde van de winter wordt een bladluisbehandeling aanbevolen vanaf het ogenblik dat 

er levende bladluizen aanwezig zijn. In de tolerante variëteiten moet niet behandeld worden. 

 

Bij het begin van de lente is de bladluisdruk einde winter geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurde op 50 

Vlaamse percelen, 28 percelen wintergerst, 19 percelen wintertarwe en 3 percelen triticale, op volgende 

locaties: 

- in West-Vlaanderen: Gistel, Helkijn, Houtave, Houtem, Koksijde, Otegem, Poperinge, Rollegem,  

                               Sint-Denijs (Zwevegem) en Zuienkerke 

- in Oost-Vlaanderen: Melle, Oosterzele, Sint-Niklaas en Zomergem 

- in Vlaams-Brabant: Bertem, Bekkevoort, Herent, Holsbeek, Lennik, Merchtem en Tienen 

- in Limburg: Gelmen, Gingelom, Koninksem, Nerem, Piringen, Riemst, Ulbeek en Vreren 
 

Op de onbehandelde wintergraanpercelen is gemiddeld 5,2% van de planten bezet met minstens 1 

bladluis. In de wintergerst is dit gemiddeld 5,6% met een maximum van 13%. In de wintertarwe is dit 

gemiddeld 5,3%. Dit gemiddelde in de wintertarwe is echter een onderschatting omwille van een zeer erg 

aangetast perceel te Sint-Denijs waar door de grote aantasting geen correct cijfer mogelijk was. Regelmatig 

werden op dit veld plantjes met meer dan 80 luizen per plant waargenomen. Uitgaande van de percelen 

die eind november en nu werden geëvalueerd, kan gesteld worden dat de gemiddelde bladluisdruk op 

de onbehandelde percelen op eenzelfde niveau is gebleven over de winter heen. Op 

perceelsniveau loopt dit echter sterk uiteen. Op bepaalde percelen bleef het aantastingsniveau inderdaad 

hetzelfde maar op andere percelen kon dit evenzeer meer dan verdubbelen of halveren.  

Op de behandelde percelen ligt naar verwachting het aandeel bezette planten lager. Op de behandelde 

wintergerst- en wintertarwepercelen is gemiddeld 1,1% van de planten bezet met minstens één bladluis, 

gaande van bladluisvrij tot 9% bezette planten. Op een enkel gerstperceel in Holsbeek werd ook na 

behandeling in het najaar een grote toename tijdens de winter vastgesteld.  

De hoge aantasting in de tarwe in Sint-Denijs en de 56% bezette planten op een perceel triticale in 

Zomergem duiden op de grote variatie en op plaatselijk grote druk.   

 

Gemiddeld gezien was afgelopen winter eerder zacht. In Ukkel werd geen enkele winterse dag 

(maximumtemperatuur onder 0°C) geregistreerd, terwijl dit normaal 5,6 dagen zijn. Wetende dat meerdere 

dagen van intense en constante vorst (-5°C) en dit zonder sneeuwbedekking nodig zijn om de bladluizen 

die in granen aanwezig zijn te doden, hoeft de huidige situatie dus niet te verwonderen (Bron: CePiCOP, 

Gembloux en Arvalis, Frankrijk). 

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 enkele percelen waar geen bladluizen werden waargenomen of waar uitermate 

weinig luizen werden waargenomen, maken duidelijk dat evaluatie op perceelsniveau nodig is en dat 

niet alle percelen moeten behandeld worden.  

Een correct beeld van de situatie is zeer belangrijk in de beslissing om te behandelen. Beperk je daarom 

niet tot één kant of enkel de randen van het perceel!  
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WINTERGERST: percelen zonder insecticidebehandeling 
 

Waarnemingsplaats 
Zaai-
datum 

20-23 maart 21-22/11 

Ontwikkelings- % planten  Aantal % planten  

stadium met minstens bladluizen met minstens 

wintergerst 1 bladluis per plant 1 bladluis 

Limburg           
        

Koninksem 12 okt. begin oprichting 1.5% 1 3.3% 
        

Vlaams-Brabant           
        

Bertem 11 okt. uitstoeling 7.3% 1 6.3% 

Bekkevoort 16 okt. uitstoeling 3.8% 1 3.3% 

Holsbeek 30 sept. 1e knoop 5.8% 2 9.3% 

Holsbeek 8 okt. oprichten 11.3% 2 2.0% 

Lennik 8 okt. 
oprichten/1e knoop 

voelbaar  
8.0% 1 2.5% 

Tienen 5 okt. oprichten 3.5% 1   

Tienen 6 okt. oprichten 1.0% 1 2.0% 
        

Oost-Vlaanderen           
        

Sint-Niklaas 18 okt.  3.3% 2 2.5% 
        

West-Vlaanderen           
        

Helkijn 22 sept. 
oprichten/1e knoop 

voelbaar 
7.8% 1 18.5% 

Poperinge 7 okt.   0.8% 1   

Zuienkerke 10 okt. einde uitstoeling 13.0% 4 9.8% 
            

 
 
 

Triticale: percelen zonder insecticidebehandeling 

 

Waarnemingsplaats 
Zaai-
datum 

20-23 maart 21-22/11 

Ontwikkelings- % planten  Aantal % planten  

stadium met minstens bladluizen met minstens 

triticale 1 bladluis per plant 1 bladluis 

Oost-Vlaanderen           
      

Bottelare 11 nov.  2.5% 1  

Sint-Niklaas 21 okt.  1.5% 1 2.8% 
            

 

WINTERTARWE: percelen zonder insecticidebehandeling 
 

Waarnemingsplaats 
Zaai-
datum 

20-23 maart 21-22/11 

Ontwikkelings- % planten  Aantal % planten  

stadium met minstens bladluizen met minstens 

wintertarwe 1 bladluis per plant 1 bladluis 

Limburg           
       

Gelmen 10 okt. einde uitstoeling 0.5% 1 0.0% 

Koninksem 28 okt. einde uitstoeling 0.0%   

Piringen 8 nov. einde uitstoeling 0.3% 1  

Riemst   einde uitstoeling 0.8% 1  

       

Vlaams-Brabant           
       

Herent 19 okt. uitstoeling 7.8% 2 0.5% 

Lennik 8 okt. 1e knoop voelbaar 19.5% 5 5.5% 

Tienen 18 okt. begin oprichten 0.0% 0 0.5% 
       

Oost-Vlaanderen           
            

Melle 28 okt.  2.0% 1 0.8% 

Oosterzele    0.0% 0  
       

West-Vlaanderen           
       

Gistel 19 okt. uitstoeling 0.0%   0.3% 

Houtave 11 okt. begin oprichten 0.3% 4 3.0% 

Houtem 8 okt. 
oprichten/1e knoop 

voelbaar 
12.8% 1 28.8% 

Koksijde 19 okt. uitstoeling 8.5% 2 1.3% 

Otegem 10 okt. 1e knoop voelbaar 22.5% 1 9.0% 

Poperinge 19 okt.   0.3% 1   

Rollegem 23 sept. oprichten 10.0% 1 36.5% 

Sint-Denijs 23 sept. 1e knoop voelbaar Zeer hoog   21.8% 

Sint-Denijs  13 okt.         
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WINTERGERST: percelen MET insecticidebehandeling 

Waarnemingsplaats 
Zaai-
datum 

20-23 maart 21-22/11 

Behandeling 
Ontwikkelings- % planten  Aantal % planten  

stadium met minstens bladluizen met minstens 

wintergerst 1 bladluis per plant 1 bladluis 

Limburg             

Gingelom 4 okt. begin oprichting 0.8% 1 0.0% 18/10-Karate Zeon-50 ml/ha 

Koninksem 13 okt. begin oprichting 0.3% 1 0.0% 31/10-Karis 100 CS-50 ml/ha 

Nerem 5 okt. begin oprichting 1.5% 1 1.3% 04/11-Karate Zeon-50 ml/ha 

Riemst 7 okt. begin oprichting 0.3% 1 0.3% 27/10-Patriot Protech-400 ml/ha 

Ulbeek 10 okt. begin oprichting 1.3% 1 0.5% 28/10-Sherpa-50 ml/ha 

Vreren 5 okt. begin oprichting 0.3% 1 0.8% 4/11-Karate Zeon-50 ml/ha 
          

       

Vlaams-Brabant             

Bertem 11 okt. uitstoeling 0.3% 1 0.3% 2/11-Sherpa-100 ml/ha 

Bekkevoort 16 okt. uitstoeling 0.0%   1.3% 30/10-Ninja-50 ml/ha 

Holsbeek 30 sept. 1e knoop 9.0% 2 1.3% 29/10-Sherpa-100 ml/ha 

Holsbeek 8 okt. oprichten 4.3% 2 3.0% 27/10-Sparviero-50 ml/ha 

Merchtem 14 okt.   0.0% 0 2.0% 11/11-Karate Zeon-50 ml/ha 

Tienen 5 okt. oprichten 2.5% 1  3/11-Sparviero-50 ml/ha 
          

West-Vlaanderen             

Zuienkerke 10 okt. einde uitstoeling 0.0%    2/12-Karate Zeon-50 ml/ha 
              

 

WINTERTARWE: percelen MET insecticidebehandeling 

Waarnemingsplaats 
Zaai-
datum 

20-23 maart 21-22/11 Behandeling 

Ontwikkelings- % planten  Aantal % planten  
 stadium met minstens bladluizen met minstens 

wintertarwe 1 bladluis per plant 1 bladluis 

West-Vlaanderen             

Houtem 8 okt. oprichten/1e knoop voelbaar 0.0%     30/10 & 12/11-Karate Zeon-50 ml/ha  

Otegem 10 okt. 1e knoop voelbaar 0.0%   0.0% 26/10-Karate Zeon-50 ml/ha 

Rollegem 23 sept. oprichten 0.0%   0.0% 28/10-Karate Zeon-50 ml/ha 

Sint-Denijs  23 sept. 1e knoop voelbaar 0.0%  0.0% 18/10-Karis 100 CS-50 ml/ha 

Sint-Denijs  13 okt. oprichten/1e knoop voelbaar 0.0%   31/10 
              

 

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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