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8 april 2019

EIKENPROCESSIERUPSEN

De rupsen zijn er weer
Het is weer zo ver: het rupsenseizoen is begonnen. Op 4 april
slopen de eerste rupsen uit hun eieren. Nu wachten ze met z’n
allen aan de knoppen van de eikenbomen tot deze ontluiken. 
Wij willen er op wijzen dat de rupsen momenteel nog niet in het
bezit zijn van irriterende brandharen. Er is dus geen gevaar voor
de gezondheid. 
Op de foto zie je de eikenprocessierupsen zitten op hun eipakket.
De rups is niet groter dan 3 mm en bezit haren die groter zijn dan
de eigen lichaamslengte. 
De eiken hebben minder dan 5 % bladvorming. Dit betekent dat
het momenteel nog geen zin heeft om bladbespuitingen uit te
voeren. De rupsen eten weinig in dit jonge stadium waardoor een

bladbespuiting weinig effectief is. 
De rupsen zijn zeer onopvallend en moeilijk te detecteren zodat een andere bestrijdingsmethode (branden of zuigen) ook nog
geen zin heeft. Wij houden je verder op de hoogte.

 
Let op, dit jaar is enkel Foray 48 B toegelaten als bestrijdingsmidden op basis van Bacillus thuringiensis.

 
Heb je de enquête al ingevuld?
De provincie wil je gemeente beter ondersteunen bij het beperken van overlast door de eikenprocessierups. De situatie is
de laatste jaren sterk veranderd: het is niet meer ecologisch verantwoord om grootschalig te bestrijden met biologische
bestrijdingsmiddelen. Bovendien blijft de overlast stijgen. Vorig jaar hebben de rupsen vele nieuwe plaatsen geïnfecteerd, en op
bestaande plaatsen werden ze nog steeds talrijk waargenomen. Bestrijdingsfirma’s kunnen niet meer voldoen aan de vraag. 
Wij willen jullie graag beter ondersteunen bij de communicatie hierrond én zorgen voor een minimale impact van het beheer op
de biodiversiteit in je gemeente. Daarom vragen wij je onze online-enquête in te vullen.

 
MEER INFO?
Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op
onze site geplaatst. 
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