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Vermijd virusoverdracht door
bladluizen in graangewassen
Overdracht van het vergelingsvirus door bladluizen in het najaar kan
tot serieuze opbrengstdervingen leiden in graangewassen. Een
correcte inschatting van de weers- en omgevingsfactoren die luizenvermeerdering in de hand kunnen werken en een goede monitoring
van de aanwezigheid van bladluizen in de graanpercelen spelen een
cruciale rol om schade en ‘positieve gevallen’ te vermijden.
Evert Van Crombrugge, Sanac Fyto

Migratie van waardplant
naar graangewas
Als de omstandigheden goed zijn, met
name zacht en vooral droog weer, zul
len bladluizen migreren naar boven
staande wintergranen. Percelen
beschut tegen wind en koude zijn hier
voor bevorderlijk. Deze migratie ->
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zware aantasting is wegval van plan
ten ook niet uit te sluiten. In winter
gerst kan schade door het vergelings
virus oplopen tot 50% en in extreme
gevallen tot 84%. In tarwe is de moge
lijke schade die overdracht van het
vergelingsvirus door luizen kan
teweegbrengen weliswaar kleiner dan
bij gerst, maar kan ze toch ook aan
zienlijk zijn. Per 1% incidentie of aan
tasting bedraagt het verlies in tarwe
44 tot 55 kg per hectare (bron: Geert
Haesaert, universiteit Gent), waardoor
40% aantasting al snel 1800 kg aan
opbrengst kost.

Virusoverdracht
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Reeds gezaaide percelen naast nog te oogsten mais vormen een groot risico op
migratie van bladluizen.

die belangrijk is voor de fotosynthese.
In eerste instantie leidt dit tot de ken
merkende pleksgewijze bladvergeling
in het perceel (gele haarden, zie foto
hieronder) en verkleuring aan de blad
toppen (geel, rood tot paars). Bij het
oprichten van de halmen in het voor
jaar is er een gereduceerde groei
(dwerggroei) en zullen de aren moei
lijk of niet worden gevormd. Bij zeer
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gebeurt vooral vanuit mais die wordt
geoogst, vanuit groenbemesters zoals
Japanse haver en vanuit opslagplanten
van granen. Vooral percelen in de
omgeving van mais waar de granen
opkomen vóór de maisoogst moeten
zeer goed worden opgevolgd, omdat ze
drager zijn van het virus. De voor
naamste overdragers in onze regio zijn
echter de vogelkersluis, de grote graan
luis en de roos-grasluis. Luizen houden
niet van water, waardoor de vluchten
en eventuele bladluisschade bij veel
neerslag en in natte seizoenen beperkt
zijn. Bij koude temperaturen
(onder 10°C) zullen luizen minder
actief en mobiel zijn. Maar ze overleven
tot temperaturen van -5°C.

De overdracht van het vergelingsvirus
in granen is een persistente overdracht.
Dit wil zeggen dat het aanprikken van
een plant niet voldoende is om het
virus over te dragen. Een bladluis kan
maar besmet geraken na een zuigtijd
van enkele uren op een besmette
(waard)plant. Daarna duurt het nog
enkele dagen alvorens het virus zich in
de bladluis kan vermenigvuldigen,
waarna er weer een zuigtijd van enkele
uren nodig is om een gezonde plant te
besmetten. Als een ‘positieve’ bladluis
nakomelingen baart, zijn die boven
dien steeds virusvrij, waardoor het hele

Potentiële schade
Bladluizen kunnen drager zijn van het
dwergvergelingsvirus. Bevestiging
hiervan is echter pas mogelijk na laboanalyse. Als het virus – via prik- en
zuigschade – in de plant terechtkomt,
veroorzaakt het ernstige gewasschade.
Het leidt tot een eiwittekort in de
plant, waardoor onder andere de aan
maak van chlorofyl wordt stopgezet,
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Kenmerkende gele haarden in het perceel veroorzaakt door het vergelingsvirus.
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scenario weer moet worden doorlopen
alvorens deze nakomelingen op hun
beurt een plant kunnen besmetten.
Door deze persistente en tragere vorm
van virusoverdracht moet er niet direct
worden behandeld zodra er één luis
gevonden wordt, maar is er vaak nog
wat tijd. Te snel behandelen heeft
immers geen zin, want voor de winter
moet er dan misschien twee keer wor
den behandeld. Maar je moet in het
najaar steeds alert zijn voor een weers
omslag, waardoor behandelen niet
meer mogelijk wordt.

Tolerante rassen in gerst
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Door virus aangetaste gerstplanten vormen moeilijk een aar of kunnen zelfs
helemaal afsterven.

vluchten (rond half november) – als de
weersomstandigheden kouder en nat
ter worden – daalt de schadedrempel
naar 1%. Indien we toch blijvend zacht
weer zouden krijgen, wordt best de
drempel van 5% aangehouden. Als bij
dit aanhoudend zacht weer ook de
bladluisdruk aanhoudt, is het niet uit te
sluiten dat een tweede bladluisbestrij
ding nodig is indien de drempelwaarde
opnieuw zou worden overschreden.
Naast eigen monitoring is het zeker
ook aan te bevelen om de wekelijkse
tellingen en mededelingen van het
Landbouwcentrum Granen Vlaanderen
te raadplegen alvorens een behande
ling te overwegen. Wat betreft de pro
ductkeuze worden in de herfst goede
resultaten verkregen met pyretroïden.
Deze middelen hebben, in tegenstel
ling tot hun werking bij warm weer,
immers een goede (na)werking bij lage
temperaturen. Ze hebben daarnaast
ook een repulsief (afstotend) effect,
waardoor bij behandeling op een half
ontwikkeld blaadje ook het volgend
gevormd blad voldoende beschermd
wordt. Maar het blijven wel contact
middelen, waardoor spuittechniek
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De schade die het vergelingsvirus ver
oorzaakt, kan in gerst vermeden wor
den door te kiezen voor een tolerant
ras. Deze rassen zijn niet vatbaar voor
het virus en zullen dus ook geen scha
desymptomen vertonen. De tolerantie
blijft actief gedurende de hele levens
cyclus van de plant, waardoor de plant
dus ook in het voorjaar beschermd
blijft tegen het virus. Toch moet je ook
in deze tolerante rassen het aantal
bladluizen en hun vermeerdering goed
monitoren. De plant mag dan wel
ongevoelig zijn voor het virus, bij mas
sale aanwezigheid van bladluizen zal ze
evengoed remming ondervinden ten
gevolge van zuigschade. Daarom kan
het in geval van zeer hoge druk soms
toch rendabel zijn om ook tolerante
rassen te behandelen tegen bladluizen.

Bestrijding
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Naast de keuze voor een tolerant ras,
zoals in gerst mogelijk is, kan het
dwergvergelingsvirus chemisch wor
den aangepakt door het gebruik van
een insecticide. De schadedrempel die
een bestrijding verantwoordt, zal vari
ëren in functie van het tijdstip in het
najaar en van de weersomstandighe
den. Algemeen wordt op klassieke
variëteiten een behandeling aanbevo
len als 5% van de planten bezet is met
minimum één luis (volgens het wit
boek Gembloux). Op het einde van de

belangrijk is. Je moet het insect raken
voor een directe bestrijding. Behandel
daarom dus steeds met voldoende
water, bij windstil en zonnig weer als
de bladluizen het hoogst op de blade
ren zitten. Bij voldoende warm weer
(17°C en meer) kan de toevoeging van
producten op basis van de actieve stof
pirimicarb de werking van pyretroïden
versterken door hun dampwerking. n
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Je moet bladluizen raken voor een
directe bestrijding.

Boer&Tuinder • 12 november 2021

RS

TO

CK

.C

OM

27

