Bakkerstor in varkensschuur
Afgelopen zomer bezocht Han Karsenberg, senior adviseur van het KAD, een
boerenschuur in de Achterhoek samen met een dierplaagbestrijder. Deze klaagde
dat hij de hardnekkige dierplaag maar niet onder de knie kreeg, ondanks diverse
bespuitingen. In de schuur wemelde het van de oosterse kakkerlakken (Blatta
orientalis L), oftewel in de volksmond: bakkerstorren.
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Vreemde plaats, nietwaar? Een oude boerenschuur
waar zich normaal gesproken varkens bevinden is
niet de meest voor de hand
liggende plek waar je de
oosterse kakkerlak zou verwachten. De oosterse kakkerlak tref je doorgaans aan
op vochtige, donkere plaatsen in keukens en in kruipruimten bij warmwaterlei- ·
dingen. Na enig navragen
bleek dat de schuur tientallen jaren geleden.een andere bestemming had. Het
was gedeeltelijk bakkerij en
woonhuis geweest, maar
omdat met de bakkerij geen droog brood te verdienen viel, werd de bakkerij omgebouwd tot varkensschuur.

In een dergelijke situatie is een be~trijding nooit
goed uit te voeren. Er zullen altijd oosterse kakkerlakken in de strobalen achterblijven. Ze zijn daarin
niet goed te bestrijden omdat het middel niet diep
genoeg kan doordringen.
Helemaal niet bestrijden
zorgt binnen de kortste
keren voor een invasie en
een vreselij~e stank. (Een

Hoe het toentertijd gesteld was met de plaagdieren,
daarover was bij de dierplaagbestrijder niets bekend.
Wel had deze gedurende de laatste 15 jaar al diverse
malen een bestrijding uitgevoerd. Nu is normaal
gesproken een bestrijding van deze kakkerlakkensoort al niet eenvoudig, hier werd het een en ander
nog bemoeilijkt door 2 andere factoren: de (belabberde) bouwkundige staat van de stal en de eigenwijsheid van de veehouder (tegen beter weten
in).
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Het plafond van de boerenschuur
bestond uit een aantal houten dwarsbalken, waarover in de lengte planken /
waren gelegd; sommige strak tegen elkaar
aan, andere ver uit elkaar. Bovenop deze
planken had de boer over de hele zolder strobalen gelegd tot een dikke laag van zo'n 60 cm. "Beter
spul om te isoleren is er niet." De dierplaagbestrijder
kon praten als Brugman, de strobalen moesten blijven liggen. Door regelmatig een bestrijding uit te
voeren, bleef voor de boer het aantal oosterse kakkerlakken acceptabel. De optie om alles leeg te
maken was niet bespreekbaar.
Een dilemma voor de professionele dierplaagbestrijder. Want welke van de 2 kwaden moet hij kiezen?

eipakket van de oosterse kakkerlak bevat gemiddeld
16 eitjes; elk wijfje produceert gemiddeld 8 van dit
soort pakketten.) Wèl bestrijden betekent een veel te
grote belasting voor het milieu omdat er in feite
geen einde aan komt. Mogelijk zelfs dat in de toekomst hiermee resistentie in de hand wordt
gewerkt. Wie het weet mag het zeggen.

