EEN LEZER AAN HET WOORD

Nieuwegein

EEN LASTIG PROBLEEM
"Het beroep plaagdierenbestrijder is één van de mooiste beroepen die er zijn,
omdat je altijd iemand kan helpen met een probleem dat men zelf niet kan
oplossen. En na 17 jaar plaagdierenbestrijder te zijn, denk je dat je onderhand wel alles weet, en dat er voor jou geen problemen meer zijn die je niet
kan oplossen. Totdat je gebeld wordt door een dame in paniek dat er 'in haar huis een
invasie plaatsvindt van duizenden kleine beestjes'. Je hoort het verhaal aan en stelt de mevrouw gerust dat je morgen
langskomt en dat je haar probleem wel even zal oplossen. Je hebt zelf al het vermoeden dat het -gezien haar verhaalwel zal gaan om vogelmijten die uit een oud vogelnest zijn gekomen op zoek naar voedsel.
INVASIE VAN HET RODE LEGER
De volgende dag dus een onderzoek op de plek des onheils. Opgewekt loop je achter de vrouw des huizes aan de trap
op naar de bovenverdieping. En als je dan de invasie ziet, wordt in één keer 17 jaar kennis en ervaring weggevaagd.
Want het blijkt niet om een paar duizend kleine beestjes te gaan, maar om miljoenen! Nog nooit had ik in mijn loopbaan zoiets gezien: een rode deken van insecten lag op de grond en de bol van de lamp aan het plafond was tot de
helft gevuld met deze insecten. Je moet het een keer gezien hebben, om het te kunnen bevatten!
RIETBEDEKKrNG MET INHOUD
Het probleem was -tot nu toe- hoofdzakelijk op de bovenverdieping, maar omdat de diertjes redelijk mobiel waren,
was ik bang dat dat niet lang meer zou duren... hetgeen ik uiteraard maar voor me hield. Het waren dus duidelijk geen
vogelmijten. Dat was het enige dat ik met zekerheid kon vaststellen. Verder hield mijn kennis op. Wat wel duidelijk
was, was dat ze uit het nieuwe riet kwamen dat pas enkele maanden op het dak lag.
Nou kon ik twee dingen doen: nèt doen of het niets bijzonders was, en simpel voorstellen om voor een redelijk bedrag
de boel te ontsmetten, of eerlijk zeggen dat ik het nog niet wist en er een deskundige bij zou halen om het probleem
op te lossen. Ik heb gekozen voor het laatste. Want je kan wel even spuiten in de hoop het probleem op te lossen, maar
als dat niet werkt dan heb je pas echt een probleem. Stel dat ze na een paar dagen weer belt dat ze er nog lopen. Wat
dan? ee, het leek mij verstandiger om eerst zeker te weten waar ik aan begon.
OOST-EUROPESE WOLLUIS
Ik heb een monster genomen en het opgestuurd naar het Kennis- & Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen.
Zij stelden vast dat het hier ging om een Wolluis Chaetococcus phragmites March. Deze luizensoort is afkomstig ergens
uit Oost-Europa, waar die in het riet leeft. Bestrijding van de wolluizen werd niet geadviseerd omdat het niet mogelijk
is om in het riet te spuiten en daarin diep genoeg door te dringen. Ik ben blij dat ik geen bestrijding had uitgevoerd,
want dan had ik het nog wel een paar keer over moeten doen. De plaag zou na enige tijd vanzelf afnemen.
Ik sprak de mevrouw 6 weken later, want ze belde dat er nu massaal rupsjes uit het riet kwamen. De wolluis was toen
bijna verdwenen. De rupsjes leken als twee druppels water op de larve van een lieveheersbeestje. Mijn vermoeden was
dat ze de wolluis opaten. En dit keer zat ik goed gelukkig, want na onderzoek van het opgestuurde monster bleek inderdaad dat het hier ging om larven van een roofkever. De natuurlijke vijand was dus ook met het riet meegekomen, maar
was niet in staat geweest om de invasie te voorkomen. Helaas.
Zo zie je maar. Het leven van een plaagdierenbestrijder
gaat niet altijd over rozen. Het lukt ons helaas niet altijd
om elk probleem gelijk op te lossen. Soms moet je de
moed hebben om eerlijk te zeggen: "ik weet het ook niet".
Met ons werk ben je nooit uitgeleerd en dat maakt ons vak
juist zo boeiend."

John Zuurhout
Plaagdierenbestrijder van de gemeente Nieuwegein

NAWOORD.
Nonnaal gesproken is de msttijd van riet (ca. 1 jaar) voldoende om aanwezige eitjes te laten uitkomen en de larven verlaten
het opgeslagen riet. Onder dmk van de stonnacl1tig groeiende vraag naar riet als dakbedekking, kan het gebeuren dat het riet te
snel verwerkt wordt. Met -soms- vervelende naweeën.
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