27 april 2020

Nieuwsbrief eikenprocessierups Tweede larvestadium: nog geen hinder
verwacht

Tweede larvestadium
De meeste rupsen zijn verveld naar het tweede larvestadium (zie foto). Ze zijn
ongeveer één cm groot. Er werd weinig bladvraat opgemerkt. De rupsen in dit
stadium bezitten nog geen brandharen. Vanaf het derde larvestadium
veroorzaken de brandharen hinder. Let op: bij het derde larvestadium zitten
de brandharen slechts op één segment van de rups. De werkelijke overlast
ontstaat pas wanneer ze na de volgende vervellingen brandhaartjes op het
gehele lijf dragen. Deze hinder wordt ten vroegste rond half mei verwacht.
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Wanneer behandelen met Foray® ES?
Op dit moment heeft het nog geen zin om met Foray®ES (op basis

van Bacillus thuringiensis) te spuiten. De rupsen eten te weinig en zijn
ongevoelig voor de bacterie. Het einde van het tweede en het vroege derde
larvestadium is aanbevolen voor een preventieve behandeling met Foray®ES.

Vandaag (27 april) en 4 mei controleren we in het veld of de rupsen groter zijn
geworden en er genoeg bladvraat is. Aan de hand van deze resultaten bepalen
we de toegelaten startdatum van het gebruik van Foray®ES. We houden je op
de hoogte via deze nieuwsbrief en de website.

Foray® ES is niet overal toegelaten
De beslissingsboom uit de Leidraad Beheer Eikenprocessierups en de interactieve
eikenprocessierupsenkaart tonen aan waar het toegelaten is om de bomen te
behandelen met Foray®ES. Dit product mag niet gebruikt worden in
aanwezigheid van kwetsbare vlindersoorten, natuur- en habitatgebieden. Het
doodt immers ook alle andere bladetende vlinderrupsen en heeft mogelijk een
negatief effect op het waterleven. We raden daarom ook aan om niet te
behandelen in een buffer van 25 meter rond oppervlaktewater. Indien je gaat
behandelen met Foray®ES moet je op voorhand een meldingsformulier
invullen bij VMM en de plaatsen aanduiden op de interactieve
eikenprocessierupsenkaart via de knop ‘aanvraag biocidenbehandeling’.

Verplichte monitoring na bespuiting
Na een bespuiting met Foray®ES is evaluatie verplicht. De bomen die bespoten
werden met Foray®ES moeten 3 tot 6 dagen later worden gecontroleerd op
eikenprocessierupsen. Indien er nog rupsen aanwezig zijn, moeten deze bomen
terug behandeld worden. Deze voorwaarden kan je best opnemen in je bestek.
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Evaluatie & presentaties webinar 21/04
Deze week vond het webinar over het beheer van de eikenprocessierups plaats
via Skype for business. Laat je via dit evaluatieformulier even weten wat je er
van vond? Het helpt ons onze werking en ondersteuning te verbeteren.
Kon je er niet bij zijn? Het verslag, de presentaties en een opname van het
webinar staan op onze website.

3/5

Had je veel hinder vorig jaar? Maak een actieplan
op!
1. Gebruik de oplijsting van de hinder van vorig jaar als basis.
2. Maak een prioriteringskaart op met volgende zones op basis van de
beslissingsboom van de leidraad Beheer Eikenprocessierups: niets doen,
waarschuwen, afsluiten, mechanisch verwijderen, behandelen met biociden.
3. Maak een capaciteitsplanning: financiën, afzetlinten, waarschuwingsborden,
mogelijkheid om gemeentelijk personeel op te leiden tot branden en zuigen,
eigen bestrijding- en veiligheidsmateriaal, loketpersoneel om vragen van de
burger over de eikenprocessierupsen te kunnen beantwoorden.
4. Contacteer tijdig een aannemer, bestel extra communicatieborden, afzetlinten
(info te vinden onderaan deze pagina), overweeg de aankoop van een
zuigmachine (tip: maak er een gedeelde kost van met andere gemeenten).
5. Maak een balans op. Schat in welke belangrijke gebieden er niet rupsenvrij
kunnen gemaakt worden. Geef deze lijst van straten door aan de FOD
Binnenlandse zaken, Federale diensten Gouverneur Antwerpen:
noodplanning@fdgantwerpen.be
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8-10-2020

MEER INFO?
Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog.
Nieuws over rupsen en bestrijding (incl. FAQ) wordt onmiddellijk op onze site
geplaatst.
Alle vragen m.b.t. de eikenprocessierups mogen vanaf nu gemaild
worden naar de mailbox eikenprocessierups@provincieantwerpen.be.
Dit helpt ons onze dienstverlening te verbeteren.
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt opgegeven.
kathleen.verstraete@provincieantwerpen.be
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