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Eikenprocessierups: :
natuurlijk ongemak :
De eikenprocessierups: de kranten stonden er vol van, nu
ook boven de rivieren het probleem (huidirritatie!) steeds groter wordt. Wat doen
we er mee? Met een bestrijding op
milieuvriendelijke wijze is veel te winnen: opzuigen en wegbranden .
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WIE IS DE EIKENPROCESSIERUPS
De eikenprocessie rups, Tho11111etopofö processio11ea L. is d e
larve van de nachtvlinde r, die haar ei tj es legt in de toppen
van e ikenbo m e n. Daar ove rwinte ren ze. Half april ko m en
de jonge rups jes tevoorschijn. Na ee n aantal verve llingsstadia zijn ze half m ei volgroeid. Brandhare n krijgen d e
rupsen n a hun derde vervelling. Dit is het geval tussen
half m ei e n e ind juni. In juli verpoppen de rupsen zich
tot een vlinder, waarna d e vrouwtjes hun eitjes legge n .
De haren in de lege nesten kunne n ec hte r o nge mak
blijven veroorzaken. He t volgende voorjaar (half april)
verschijnen weer jo n ge rupsen .

BRANDENDE HAREN
De eike nprocessierups is, zoa ls d e naam a l zegt, in
e ikenbomen te vi nde n . Daar gaa n de rupsen g roepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (het e ike nblad).
De haren va n d e volgroeide processierups zijn d e veroorzakers van de overlast. Enkele uren na aanraking
kunn en klachten o ntstaan : pijnlijke jeuk, huiduitslag,
irritatie aan de ogen o f aan d e luchtwegen . Ook algemene klachte n ko m en voor zoa ls braken, duizeligheid,
koorts, algehele malaise. De brandharen kunne n to t
na 6 (!) jaar last veroorzaken. In het
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nen de klachten
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METHODEN VAN BESTRIJDING:
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1. Meest direct en milieuvriendelijk: branden in combinatie met wegzuigen. Richt de vlam niet loodrecht op de
stam, maar strijk erlangs en brand alleen met het gele
deel van de vlam. Begin bovenaan en brand na op de
grond. Draag volledig afgesloten kleding, inclusief
gelaatsbescherming .
2. Voor de bestrijding van net uitgekomen rupsen zonder
brandharen (tot het 3e larvale stadium) zijn stofzuigers
geschikt. Rupsen met brandharen (juni-augustus) kunnen beter worden opgezogen met een zware industriële stofzuiger, een mesttank met vacuümpomp of een
kolkenzuiger. Herhaal dit enkele malen in het seizoen.
Zuig bij voorkeur 's ochtends.
3. Een zeer gespecialiseerde techniek is het injecteren met
acetaat (zenuwgif) via boorgaten. Komt alleen in aanmerking in dichtbevolkte gebieden en bij zeer hoge
bomen.
4. Alleen bij zeer ernstige aantasting wordt bladbespuiting aanbevolen. (biologisch: met bacillus thuringiensis,
of chemisch: diflubenzuron of teflubenzuron).
5. Weringsmaatregel: de spinsels met poppen weghalen
voordat er volwassen vlinders uitkomen, lege nesten en
spinsels opruimen (vanaf september).

Chaos bij
bestrijding
van rupsen
Gemeenten weten geen raad
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Afgelopen zomer zijn diverse gemeenten de eikenprocessierups met chemische middelen te lijf gegaan. Het
KAD-EVM komt eind van d it jaar o p cle evalua tie hiervan terug in DIERPLAGE Informatie nr. -L
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