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Overlast stadium bereikt
Eikenprocessierupsen bereiken na de derde vervelling de vierde larvale fase (L4) waarbij brandharen
worden ontwikkeld. Deze brandharen waren in de vorige levensfasen nog niet aanwezig en zijn de
veroorzakers van de overlast. Op 7 mei is op bomen die het eerste in blad stonden L4 waargenomen.
Rupsen die in L4 verkeren zijn te herkennen aan de oranje stippels op de rug welke op onderstaande
foto goed te herkennen zijn. De rupsen zijn direct na de vervelling van L3 naar L4 slechts 12 mm lang.
Kenmerk van de L4 fase is dat de eerste nestvorming plaatsvindt maar aangezien de rupsen nog relatief
klein zijn en vooral boven in de boom verkeren is de nestvorming nog niet heel sterk waarneembaar.

L4 met oranje stippels op de rug, kenmerk van de aanwezigheid van brandharen, verzamelt op 1 blad, Quercus frainetto.

Aanwezigheid van een nest in de kroon wordt verraden door kaalgevreten bladeren waarvan de bladsteel
en nervatuur over blijft. Momenteel zijn ook andere rupsen actief in de eiken welke wel al gedeeltelijke of
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gehele kaalvraat veroorzaken, zoals voorjaarspanners, wintervlinders, eikenbladrollers. Kenmerkend voor
deze ‘cocktail’ aan rupsen is dat deze bruine verkleurde bladdelen achter laten. Voor gedeeltelijke of
gehele kaalvraat door eikenprocessierupsen is het nog te vroeg en dit zal alleen in de nabijheid van een
nest voorkomen.
De rupsen zullen nog twee keer vervellen, zodra het volgende vervellingsstadium is bereikt, neemt de
overlast toe, omdat de losse vervellingshuid brandharen bevat en de steeds groter groeiende rups
heftiger op onrust in zijn omgeving, vanwege wind of beroering, reageert door brandharen te verspreiden.
Inzet van BT
Doordat het L4 stadium is bereikt, dienen de spuitwerkzaamheden uiterlijk deze week (week 20) afgerond
te worden. Nog niet overal zal het L4 stadium bereikt zijn maar op die plaatsen waar L4 wel is bereikt en
de ontwikkeling doorzet, ontstaat steeds meer risico op het verspreiden van brandharen door de
spuitwerkzaamheden. Bomennevelspuiten verplaatsen namelijk 300 m³ lucht per minuut waarmee de
vloeistof in de bomen wordt geneveld. Deze luchtstroom kan het verspreiden van brandharen tot gevolg
hebben.
Inspecties
De zichtbaarheid van de nesten is nog beperkt, het kost nu nog veel energie om de relatief kleine plukjes
te ontdekken. Mochten ze wel zichtbaar zijn dan is het vooral op de lagere posities in de boom en zullen
het veelal jongwas of halfwasbomen zijn. Praktisch probleem is dat bij vroege start van inspecties veel
nesten gemist zullen worden en een herhalingsinspectie noodzakelijk is. Indien u vroeg wilt starten met
inspecteren beoordeel dan als eerste de locaties met het hoogste risico zoals kinderspeelplaatsen en
parken. Dergelijke locaties vergen vaak sowieso een herhalingsinspectie.
Vanaf 20 mei is de verwachting dat nesten wat beter zichtbaar zullen zijn. Tussentijds kunt u de bomen
met de meeste/vroegste bladontwikkeling inspecteren in gebieden met veel aantasting, maar waar geen
preventieve bestrijding heeft plaats gevonden. Hierdoor kunt u goed beoordelen wat een geschikt
moment is om de inspecties te starten.
Ga bespoten bomen niet eerder dan tien dagen na de laatste bespuiting inspecteren en registreer ook
bomen die wel geïnspecteerd zijn maar geen aantasting kennen. Het is namelijk voor de betrouwbaarheid
van de gegevens van belang om zoveel mogelijk veldinformatie terug te krijgen.

Vervelling L3-L4 en kenmerkende bladschade
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Registratie van gegevens
Belangrijk is om alle verkregen informatie uniform te registreren. Terra Nostra beschikt over een eenduidig
registratie protocol en verwerkt deze in het door ons ontwikkelde ArcGIS platform, specifiek ontworpen
voor EPR. Dit voorziet in een uniforme EPR registratie- en beheersystematiek waarmee we kwalitatief
goede analyses kunnen maken. Een goede registratie borgt betrouwbare informatie waarop toekomstig
beheer gebaseerd kan worden.

Belangrijke analyse informatie: ArcGIS omgeving met risicozoneringen, vlinderkaarten en curatief bestreden bomen.
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Opvolgende te verwachten nieuwsbrief

De komende tijd zal in het teken staan van inspecteren en nesten verwijderen. Zodra het popstadium
ontstaat, zal minder overlast worden ervaren en is het plaatsen van feromoonvallen aan de orde.
Gekoppeld aan deze ontwikkeling en nieuwe beheeractie zal het omstreeks eind juni/juli zijn dat we de
volgende nieuwsbrief uitbrengen.

Heeft u, naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen?

U kunt contact opnemen 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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