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Nathalie van Helvoort

toppen van e1kenbomen d•e na de wmter u1tkomen De rupsen verschijnen

Processierups

rond me1 en leven 1n groepjes b1j elkaar

Deze zomer kende de processierups weer een twijfelachtige bekendheid.

Als ze wat ouder ZIJn. vormen ze grote

Met name Limburg en het Zu.id-Oosten van Brabant hadden te maken met

sp•nselnesten tegen d1kkere takken en

een grote hoeveelheid van het ongedierte. Naar de oorzaken van de plaag
kan op dH moment alleen maar gegist worden: zeker is wel dat de warme
zomers van de algelopen jaren gunstig zijn geweest voor de schrikbarende

tegen de stam Deze bestaan u1t sp•ndraden. haren. vervelllngshUidjeS en Uitwerpselen en kunnen soms wel 2 meter
1n lengte worden .
In deze nesten ZIJn ze dan ook onbereik-

toename van de rupsen.

baar voor eventuele viJanden, ve1hg dus

Waar ook geen twijfel over bestaat is dat aanraking met de brandharen van

t•Jdens de ontpopping d•e 1n de nesten

de rups vervelende tot ernstige lichamelijke klachten kan veroorzaken.

plaatsv1ndt.

Volgens de laatste berichten hebben algelopen zomer zelfs 10.000 tot 40.000
mensen te maken gehad met ,·en elende fysieke gevolgen na in aanraking te

Brandharen
Wanneer de r psen een bepaalde leeftiJd hebben bere1kt kn)gen ze op hun

zijn gekomen met de brandharen van het beestje.

rug donkere brandharen d1e de stof
thaumetopome bez•tten Een volgroe1de
rups heeft ongeveer 700 000 brandharen . Wanneer deze brandharen in aanrakmg komen met de menseh)ke hUid,
knjgt men b1nnen enkele uren zwellingen. hU1d1rntaues aan de oqen en ontstek•ngsreakt•es. BiJ somm1ge personen
le1dt aanrak•ng met de brandharen zelfs
tot een algehele mala1se Deze klachten
kunnen wel 14 dagen aanhouden De
brandharen ZIJn p1jlvorm1g en hechten
z•ch •n de hUid of 10 de ogen. Als men
merkt dat de brandharen op de hUid ZIJn
gekomen. •s het raadzaam de hwd zo
snel mogeliJk goed te wassen of af te
spoelen met water
Bovend1en kan 1nadem1ng van de haren
ook voor klachten zorgen Cara- en
bronch1tls-ach11ge verschiJnselen ZiJn
geen wtzondenng De reakt1es op de
Eiken

het 's avonds met soortgenoten m pro-

brandharen Z•Jn van persoon tot persoon

T 1dens de afgelopen Demo·dagen op

cessie naar de onderste takken van de

verschillend B•J 1emand d1e voor de

Papendal gaf het bedriJf Pro·Agro '"

e•ken komt. om op zoek te gaan naar

tweede keer met de brandharen •n aan-

samenwerkmg met Henk St1gter, mede-

voedsel Onder het motto samen staan

rak•ng komt. kunnen de reakues sterker

werker aan de sect•e entomolog•e van

we sterk Ze lopen dan hetzelfde als oh-

ZIJn

de Plantez1ektenkund1ge D1enst. ook wel

fan ten dat plegen te doen. volgens de

de goeroe van de process•erups

kop-staart methode 's Ochtends gaan

Bestrijding

genoemd. een Uiteenzetting van dl! pro-

de rupsen weer m process•e terug naar

Het s dus zaaoc: om de processierupsen

bleem en de oploss1ngen

de spinselnesten Er 1S meestal eèn le•-

zo goed mogehJk te bestriJden . Dat kan

De process1erups IS de larve van de pro-

der. als deze met overleen neemt de vol-

op allerlel mameren gebeuren.

cessievlinder. een nachtvlinder In het e•-

gende rups m de riJ ZIJn taak over De

De personen d1e belast ZIJn met het

stad•um IS h•J nauweliJkS waar te nemen

nJen lopen op tot max•maal 8 n1en '" de

bestnJden kunnen ZICh het beste hullen

De u•tgekomen larven kunnen een tiJdje

breedte

10

nog geen brandharen.

beschermende kledmg, zoals overall.

laarzen, goede handschoenen en een

overleven zonder voedsel, en hebben
De process•erups kent éen generatle per

geziChtsmasker

Jaar. De process•evhnders kunnen aangeAls het beestje een rups IS geworden,

troffen worden van half JUh tot emd

voelt hiJ ZICh met name thu1s b•J e1ken.

augustus, en hebben een vhegtljd van

Er ZIJn een aantal man1eren waarop de

waar het leeft •n spinselnesten De pro-

ongeveer twee weken Het vrouwtje legt

rupsen bestreden kunnen worden

ceSSierups komt aan ZIJn naam doordat

tot maar hefst 150 tot 160 eitjeS

Allereerst kunnen de sp1nsels zo'n 4 tot
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5 maal per Jaar verbrand worden, wan-

Brabantse gemeenten werken ook met

neer ze nog m de ontwikkelingsfase ziJn.

de mesttank, en begraven de rupsen na

middel vaak op plaatsen waar dat n1et

Dat IS ongeveer 1n Juni

de vangst Ook een combmat1e van ver-

gewenst 1s. Daarnaast worden door de

De vlam mag hierbiJ n1et loodrecht op de

branden én wegzUlgen zou een goede

chem1sche m1ddelen vaak ook de rupsen

stam gencht worden en alleen het gele

remed1e ZIJn.

gedood d1e n1et tot de plaag behoren.

deel van de stam mag op deze man1er

Momenteel 1s er voor de restanten geen

Het IS dan ook raadzaam deze middelen

behandeld worden BovendJen moet er

andere oplossmg dan de volgende de

te gebrulken 1n overleg met de

ook op de grond worden gebrand, om

overbliJfSelen van de rupsen en de nes-

Plantez1ektenkund1ge D1enst

te voorkomen dat de rupsen d1e u1t de

ten worden gestort en afgedekt met een

stam gevallen ZIJn weer omhoog krui-

dikke laag hUISVUil

pen Uit ervanng van de voorgaande

problemen zorgen; zodoende komt het

Spreker Edw1n Hendnks van het bednJf
ProAgro noemt tiJdens ZIJn lezmg tiJdens

Jaren blijkt deze methode preventlef te

Chemische middelen

de Demo-dagen het m1ddel Dim1hn, als

werken, het Jaar na de brandbehande-

Chem1sche bestrtjdJngsm,ddelen zouden

het beste m1ddel van dit moment tegen

ling bleken er m1nder processierupsen

alleen moeten worden toegepast als

de processierups Volgens Hendnks is

voor te komen. Nadeel hierbiJ IS dat er

andere m1ddelen geen baat blijken te

het een selectlef bestriJdingsmiddel, dat

bastschade en bermbranden kunnen

hebben. Ze hebben vaak als bezwaar dat

de vervelling van rupsen verstoort. Als

optreden

er ook niet bedoelde organ1smen

de rupsen na het vreten van bespoten

worden gedood. Er kunnen middelen

blad vervellen. vormen ZIJ geen n1euwe

Het opzUigen van de sp1nsels IS een

gebruikt worden als d1flubenzuron en

hUid en gaan dood

oploss1ng waarbiJ de overlast voor de

teflubenzuron . Als deze m1ddelen op de

Hendnks noemt een aantal voordelen
van D1milm, waaronder de lange wer-

omgevmg mmder zal ZIJn. H1ermee kan

bladeren (er moet dus wel voldoende

men alm JUni beg1nnen. Men kan daar-

blad aanwez1g ZIJn) worden aangebracht

kmg van dne tot v1er weken, waardoor

biJ gebru1k maken van een mesttank met

werken ze als maagg1f. ze ontregelen de

één behandeling zou kunnen volstaan.
en het flexibel toepassmgsmoment.

een vacuümpomp waar de opgevangen

vervelling waardoor de rups z1ch n1et

rupsen 1n een tank gevuld met water

meer kan ontwikkelen tot vlmder Deze

Verder zou de effectlVItelt nauwelijks

terecht komen. Een zogenaamde kol-

methode kan alleen de laatste dne

afhankelijk ziJn van temperatuur en

kenzuiger IS h1erb1J ook een goed hulp -

weken van me1 worden toegepast

neerslag, het zou een hoge bednJfsze-

middel. omdat de zUigkracht van deze

Omdat de processierups vooral1n hoge

kerheld hebben tegen relatief lage kos-

apparaten doorgaans groter IS dan d1e

beplantingen voorkomt, kan het aan-

ten

van vacuümpompen Somm1ge

brengen van het chem1sche m1ddel voor

Bovendten zou Dtmtlin nauwelijkS giflig

zou btj toepasstng op de grond terecht

ZIJn voor andere dteren dan rupsen.

komen Dtt zalm Nederland echter ner-

BtJen, volwassen vlinders en de meeste

gens gebeuren volgens HenI:. Sttgter

Natuurlijke oplossing
I( natu r lleett

.~

n oplosstng voor

de plaag De slutpwesp ts nameliJk VIJand

andere msekten ondervmden geen

Op beperkte schaal can het btologtsche

nummer een voor de processterups Het

nadelen van het mtddel Btj de aanbevo-

badenepreparaat op basts van BaCillus

gevecht gaat als volgt de rups wordt

len dosertng kan Dtmtltn, net als baae-

thunngtensts worden toegepast Dtt mtd-

gestoken door de slutpwesp De wesp
legt vervolgens een ett)e tn de rupsenlarve,
waarna een llem wespenlarlje van btnnenUit de processterups op eet, en wordt
zo alsmaar groter Volgens sommtgen,
bijVOorbeeld volgens longarts dr Anion
Cox u1t Mook, zal

men op deze manter

vóór de eeuWMsseling van het beestje
ZIJn verlost Volgens Sligter echter z11n
slutpwespen wel waargenomen maar ts
de slutpvheg toch veelvuldtger geconstateerd en dus een belangnjkere viJand
nepreparaten, ook een werktng hebben

del wordt door de rupsen opgenomen

voor de process1erups Volgens DUitS
onderzoek echter zullen slu•pvhegen

op andere onschadelijke rupsen.

en legt het maag- en darmstelsel lam.

In de bodem heeft Dunthn een halfwaar-

Het mtddel heelt echter een vrtj korte

onder de meest tdeale omstandigheden

detijd van twee tot zes dagen. tn water

werktngsduur (maxtmaal een weel:.). dus

slechts 20% à 30% van de rupsen aan-

tS deze maxtmaal een week

meerdere behandelingen l.unner' nodtg

kunnen Voor veel greenkeepers zal het

Het aanbrengen van Dtmthn kan van de

ZIJn. BI-preparaten ZIJn wetntg regenvast.

dus te lang duren voordat de natuur

grond pleksgewt)S geschteden Soms ts

Voor een goede werktng moet de but-

alleen de plaag aanl·an en ZIJn menseliJ·

een extra besputttng wenselijk Hendnks

tentemperatuur 15 graden of hogN ZIJn

ke tngrepen onvermt)deltjk

opperde ook de mogehjkhetd om vanu1t

Ook hterbtJ tS het raadzaam het mtddel

de lucht een groot gebted volledtg te

te gebrutken tnoverleg met de

be5tr1Jden. Slechts wem tg van het mtddel
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