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Ei-uitkomst en brandharen
Op 1 april zijn de eerste eipakketten van de eikenprocessierups uitgekomen in Mill. Op dezelfde dag is
de ei-uitkomst gemeld in Sittard en Hengelo. Ook in België zijn de eerste ei-uitkomsten gemeld in de
provincies Limburg en Antwerpen. Elk jaar wordt de uitkomst van de eipakketten voorspeld op basis
van historische gegevens en de buitentemperatuur. De weersverwachting in de maand maart is hierin
het meest bepalend. De onvoorziene hoge temperaturen van 31 maart, met temperaturen tot wel 26˚C,
hebben er voor gezorgd dat de rupsen eerder uitkwamen dan 10 april (de voorspelde datum van de eiuitkomst). Niet alle rupsen zijn op 1 april uit hun ei gekropen, afhankelijk van het weer zal dit enige tijd
duren. Het koude weer vanaf 2 april heeft tot gevolg dat er een spreiding van de ei-uitkomst plaatsvindt,
omdat dit de ontwikkeling van de rups in de eipakketten zal vertragen. In het insectenstation in Mill was op
1 april slechts 10% van de eitjes uitgekomen, bij het verschijnen van deze nieuwsbrief op 7 april waren er
nog steeds niet meer eipakketten uitgekomen. Dit betekent dat voor de overige ei-uitkomsten om en nabij
10 april is aan te houden.
In het verleden is gebleken dat vorst geen invloed heeft op het succes om te overleven.
De rupsen zijn nu nog erg klein, ongeveer 2 tot 3 mm, en zijn sterk oranje met zwarte lichaamsharen en
een opvallend zwarte kop. Ze houden zich in leven met de inhoud van de knoppen van eiken door zich
meestal in de hoofdknop van een twijg in te vreten. De rupsen kunnen nu wel makkelijk als voedselbron
dienen voor predatoren, met name andere insecten, maar ook vogels kunnen zorgen voor een daling van
het aantal rupsen als eenmaal de interesse gewekt is.
De rupsen hebben nu nog geen brandharen, vanaf het derde larvale stadium ontstaan de eerste
brandharen. Vanaf het vierde larvale stadium neemt het aantal brandharen sterk toe en ontstaat ook de
eerste zichtbare nestvorming, waarbij de eerste overlast voor mensen en dieren zal ontstaan. Het bereiken
van het vierde larvale stadium wordt op basis van de lange termijn weersvoorspelling van april, vanaf 22
mei verwacht, ook hierin zijn de temperaturen in de tussenliggende periode bepalend.

1 april 2021 uitgekomen eipakket, Mill
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Inzet preventieve bestrijding middels nematoden
Mocht het - op basis van het beheeradvies, waarin risicoanalyse en te verwachten plaagdruk
wordt gecombineerd - noodzakelijk blijken om een preventieve bestrijding in te zetten en er
geen beperkingen zijn vanwege de aanwezigheid van beschermde vlindersoorten, dan zijn nematoden als
eerste toepasbaar in het rupsenseizoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle eipakketjes zijn uitgekomen,
omdat nematoden een contactwerking kennen, ze zullen namelijk in de rupsen kruipen om deze te
parasiteren. Nematoden zijn UV-gevoelig en worden daarom in de avond en nacht toegepast. Hiervoor
dient het gedurende de nacht echter wel minimaal 4˚C te zijn. Omdat nog niet alle eipakketten zijn
uitgekomen en de weersomstandigheden nog ongunstig zijn vanwege te lage nachttemperaturen is de
verwachting dat pas na 15 april gestart kan worden met de toepassing van nematoden. Dit onder geldende
restricties vanuit de Wet Natuurbescherming en onderstaande voorwaarden.
Uit statistische analyse van spuitresultaten is gebleken dat bij zware plaagdruk het uitvoeren van twee maal
een herhalingsbespuiting (in totaal driemaal bespuiten) nog effectiever is om de plaagdruk te verminderen.

7 april 2021 gesloten eipakket, Mill

Om te borgen dat alle omstandigheden goed zijn en de uitvoering zorgvuldig gebeurt, is het van belang dat
de spuiters op onderstaande voorwaarden worden gewezen:
• Toepassing nematoden tussen 20.00 en 6.00 uur;
• Stoppen als nachttemperatuur beneden 4˚C komt;
•
•
•
•
•
		
		
•
		
		
•

Stoppen als windkracht boven 3 BFR komt, takken bewegen dan ruim;
Stoppen als het zoveel regent dat bladeren/takken gaan druipen;
Gehele kroon tot druipens toe bespuiten;
Hanteer lage rijsnelheid, maximaal 1,5 km/u bij jongwas bomen tot nagenoeg stilstand bij volwas bomen;
Benadruk de noodzaak of verplicht het, om per spuitlocatie en minimaal elk uur, een spuitrapport in 		
te vullen en laat zo mogelijk met een Track & Trace systeem werken, dit om bij tegenvallende resultaten
spuitomstandigheden te kunnen beoordelen;
Houd rekening met bewoners, communiceer de werkzaamheden vooraf en instrueer spuiters begrip 		
voor klachten te hebben en vriendelijk te blijven. Het publiceren van een realtime spuitkaart kan als 		
communicatiemiddel ingezet worden, informeer bij onze GIS-specialisten naar de mogelijkheden;
Minimaal één herhalingsbehandeling binnen 7 tot 10 dagen na eerste toepassing.
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Inzet preventieve bestrijding middels bacteriepreparaat
Bladontplooiing is gekoppeld aan het moment dat de preventieve bestrijding met het
bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis, bekend onder de productnaam XenTari, kan worden
ingezet. Door de komende koudere periode zullen de eerste eiken op zijn vroegst vanaf tweede helft april
voldoende bladontplooiing hebben om een bacteriepreparaat toe te passen. Zodra we een beter beeld
hebben van de bladontplooiing zullen we u op de hoogte brengen middels de volgende nieuwsbrief.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
U bent vrij om deze nieuwsbrief binnen uw organisatie te verspreiden. Indien er behoefte is om foto’s of
tekst over te nemen willen wij u verzoeken schriftelijk toestemming te vragen bij het secretariaat van Terra
Nostra via onderstaande gegevens.
Heeft u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met Henry Kuppen op telefoonnummer
0184 – 69 89 93 of per e-mail info@terranostra.nu
Met vriendelijke groet,
Terra Nostra B.V.
H.H.J.M. Kuppen
Directeur
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