Huiskrekels in
productieruimtes ongewenst
Sprinkhanen en krekels zijn vrij grote insecten, te herkennen aan hun verdikte achterpoten, stijve
voorvleugels en hun vermogen om geluid te maken door -wat genoemd wordt- te striduleren.
Krekelgeluiden horen gevoelsmatig bij de warme zomers van het zuiden, maar ze vormen
binnenshuis een risico voor de voedselveiligheid, vooral tijdens de productie en bereiding.

HINDER EN SCHADE

BESTRIJDING

In de omgeving van continu verwarmde p laatsen (woonhuizen, kassen , veestallen, tropische
zwembaden, bakkerijen en fabrieken ) komen
we regelmatig huiskrekels tegen. Acileta
rlomestic11s L. is lichtschuw en een alleseter.
Huiskrekels hebben een voorkeur voor zacht
voedsel, zoals groenten, fruit, brood, vlees,
etensresten, alsmede voor insecten (i nclusief
kannibalisme). Bij een te mperatuur onder de
20°C zijn ze niet actief meer. Dat wil echter niet
zeggen dat ze sterven; bewezen is dat ze zelfs de
vrieskou urenlang overleven.

Huiskrekels worden
best reden met een
plaatselijke behandel ing van de mogelijke schuil plaatsen met een
grove druppel onder lage druk van een residueel insecticide (werkzame stoffen: cyfluthrin, chloorpyrifos, bifen th rin en alpha-cypermethrin, mede af11ankelijk van welke objecten moeten worden
beh andeld). Begin de behandeling op de plaatsen die het verst
verwijderd zi jn van de plaatsen waar de meeste hu iskrekels worden
verwacht. evelen wordt afgeraden, met uitzon dering van kruipkelders. Ui tgebreid advies, ook met betrekking tot de controle en
nazorg: zie hoofdstuk 6.3.1 van het KAD Naslagwerk.

Huiskrekels kunnen hun 'gekrekel' minutenlang aanhouden, voornamelijk aan het einde
van cle middag en in de avond . Belangrijker is
d e overlast door vraatschade (aan katoen, wol,
zijde en nylon) en het bevuilen van voedsel.
Huiskrekels zij n dragers van onder meer bacteriën en mijten en ze verslepen allerlei smetstoffen.

WERING, BETER DAN BESTRIJDING
Huiskrekels komen gebouwen binnen via kieren en naden in de buitenmu ren. Zo rg voor
afdichting en voorzie ventilatieopeni ngen van
fij n mazig gaas. Met een zorgvuldige h ygië ne
worden voedselbronnen weggenomen en kri jgt
uitbreid ing van de popu latie m inder ka ns.
Belangrijk is ook dat afvalstortplaatsen in de
buu rt afgede kt worden gehouden met een
ca. 30 cm d ikke laag zand. Afva l verdich ten is
ook een goede weringsmaatregel.
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