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Vervelling eikenprocessierups
Nadat de eerste eipakketten op 1 april waren uitgekomen, zorgde de kou ervoor dat de overige
eikpakketten gesloten bleven tot 19 april. De temperatuur in april bleef laag waardoor de ontwikkeling
van de eikenprocessierups traag vorderde. Op eikensoorten met de eerste bladontwikkeling is op 3 mei
het tweede larvale stadium bereikt na de eerste vervelling. Door de trage bladontplooiing als gevolg van
de lage temperaturen in april en begin mei is er een groot verschil in larvale ontwikkeling. Ook de grote
verschillen bij eiken in de bladontwikkeling spelen hierbij een rol. Inmiddels neemt, door bladontwikkeling,
de voedselbron toe, nemen de rupsen toe in formaat en moeten ze vervellen om te kunnen blijven
ontwikkelen. De rupsen zitten bij koud weer tot wel 4 dagen in een groep bijeen alvorens ze gezamenlijk
vervellen. Vanaf het moment van vervelling, op 3 mei, zijn de eerste oranje rupsen met zwarte haren
overgegaan naar de kenmerken die nu niet meer zullen wijzigen. Grijskleurige flanken met een zwarte
streep over de rug met witte lichaamsharen. De typische overlast veroorzakende brandharen zijn nog niet
aanwezig.

L2 met kenmerkende kleuring en witte lichaamsharen vreten aan uitlopende knop van Quercus robur.

Bladontplooiing en inzet van BT
Voor de inzet van het biologische bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis (BT), bekend onder de
productnaam Xen Tari, stelt de Leidraad beheersing eikenprocessierups, update 2019, dat 40-50%
bladontplooiing aanwezig dient te zijn. Het werkingsprincipe van BT is dat rupsen door middel van vraat
het middel binnen krijgen. Hiervoor is dus een zekere mate aan bladontwikkeling noodzakelijk om het
middel op aan te kunnen brengen. Het merendeel van te bespuiten bomen behoort tot de zomereik,
Quercus robur. Aangezien dit zaailingen zijn, varieert de mate van bladontplooiing. Geografische spreiding
kan ook van invloed zijn op de ontwikkeling van het blad. Op dit moment is de bladontplooiing op
meerdere locaties nog niet optimaal voor bespuiting met BT, de ontwikkeling blijft meer dan 2 weken
achter vergeleken met 2020. Voornamelijk de jongwasbomen laten nog onvoldoende bladontplooiing
zien, maar ook een enkele zomereik in het halfwas en volwas stadium. Gezien de weersvoorspellingen,
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maar ook de seizoensvordering verwachten we vanaf 17 mei geen beperkingen meer voor
de inzet van BT. Met zorgvuldige planning kan op een aantal locaties, waar het blad wel
voldoende ontwikkeld is, nu al gestart worden met de bespuitingen met BT. Dit is alleen
van toepassing waar minimaal 90% van de bomen voldoende bladontplooiing hebben ontwikkeld en bij
de bomen die sowieso gepland staan om 2 maal te bespuiten met BT. Echter bij de bomen waarbij de
bladontplooiing achter blijft, zal in de loop van volgende week de behandeling plaats moeten vinden.
BT kan toegepast worden onder de hieronder genoemde voorwaarden. Het middel kan 24 uur
per dag toegepast worden en breekt onder invloed van UV-licht binnen 1 tot 7 dagen af. De
weersomstandigheden lijken de komende tijd goed om de bespuitingen uit te voeren, de windsnelheid is
maximaal 3 BFR en er wordt ook minimale neerslag voorspeld. Bespuitingen met BT kunnen plaatsvinden
tot een windkracht van 3 BFR en met eventuele lichte neerslag.

Beeld 10 mei 2021: gevarieerde uitloop van volwas en halfwas Quercus robur.
Eén volwassen eik centraal op foto heeft onvoldoende bladontwikkeling voor bespuiting.

Selectiviteit van BT
BT werkt zeer selectief op de familie Lepidoptera (vlinderfamilie) en niet op overige insecten. Er is geen
wetenschappelijk bewijs dat er risico of nadelige effecten ontstaan op niet doel-organismen uit de
insectenwereld zoals bijen, hommels, keverlarven, vliegen, wespen, wantsen, luizen, et cetera. Ook andere
dieren zoals vogels zullen geen gezondheidseffecten ondervinden door inname van het middel of door
het opvreten van rupsen die aan BT zijn gestorven.
Het blijft belangrijk om BT zorgvuldig toe te passen en alleen selectief toe te passen op die plaatsen waar
veel eikenprocessierupsen zijn en waar veel overlast te verwachten is. Altijd met inachtneming van de
Wet Natuurbescherming. BT heeft een optimale werking bij een dagtemperatuur van 15OC, toepassing
bij lagere nachttemperaturen zal de werking niet beïnvloeden. De komende periode is op basis van
bladontwikkeling en weersverwachting uitermate geschikt om BT toe te passen.
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Voorwaarden
De voorwaarden waar de spuiter rekening mee dient te houden zijn:
• Toepassen op bomen die minimaal 40-50% bladontplooiing hebben;
• Er zijn nog onderlinge verschillen in bladontwikkeling, doorgaans komen jongwas bomen later in 		
		 het blad dan halfwas- of volwasbomen, houdt hiermee rekening in de planning;
• Plan als eerste de bomen in waarop een herhalingsbehandeling met Bt wordt toegepast;
• Indien een herhalingsbehandeling van toepassing is, voer deze binnen 7 tot 10 dagen uit;
• Tijdens bespuiten de gehele kroon bedekken met nevel;
• Vul per locatie een spuitrapport in en werk zo mogelijk met Track & Trace systeem of online 		
registratie systeem, dit om bij tegenvallende resultaten de spuitomstandigheden te kunnen
		 beoordelen;
• Stoppen als windkracht boven 3 BFR komt, takken bewegen dan ruim;
• Stoppen als het zoveel regent dat bladeren/takken gaan druipen;
• De behandelingen dienen afgerond te zijn zodra het vierde larvale stadium met brandharen wordt 		
		 waargenomen;
• Houdt rekening met bewoners, communiceer met begrip en blijf vriendelijk.

Opvolgende te verwachten nieuwsbrief
De verwachting is dat eind mei de eikenprocessierups het overlast stadium L4 heeft bereikt.
Spuitwerkzaamheden moeten dan afgerond zijn. Zodra we een beter beeld hebben over de ontwikkeling
van de vervelling naar L4 zullen we u op de hoogte brengen middels de volgende nieuwsbrief.

Heeft u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?
U kunt contact opnemen met Wendy Batenburg 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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