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ONZE BROCHURES:
V AAG
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Het KAD heeft tal van informatiebrochures beschikbaar over
insecten, mijten en kevers die ons totale voedselpakket kunnen
aantasten. Er is veel vraag naar de groep voorraadaantasters, vandaar dat we de brochures nogmaals onder uw aandacht
brengen. De mottensoorten die het meest in voorraden
worden aangetroffen zijn de vruchtmot, de meelmot, de
cacaomot en de tropische cacaomot. Andere mottensoorten zoals de graanmot, korenmot, witkopmot en de meellichtmot treffen we regelmatig aan in voedselvoorraden,
maar laatstgenoemde soorten zorgen slechts bij hoge uitzondering voor overlast.
Heeft u te maken met motten in producten die bestemd
zijn voor menselijke of dierlijke consumptie? Of werkt u
met halffabrikaten? Of komt u deze voorraadaantasters in
de keukenkastjes tegen? De larven tasten de producten zelf
aan en vervuilen ze met hun uitwerpselen, vervellingshuidjes, spinsels enzovoorts. Het is vooral het larvale
stadium van de motten dat de schade veroorzaakt; de volwassen stadia van de motten veroorzaken geen schade aan
de producten. In de brochures is volop aandacht voor h et
uiterlijk, de ontwikkeling, de leefwijze, schade, weringsmaatregelen en de bestrijdingsmogelijkheden. De brochures zijn afzonderlijk verkrijgbaar of in combinatie met een
verzoek om determinatie van een monster. Bel het KAD
(0317) 419660.
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Huisartsen hebben in 2005 bij circa 17.000 mensen in Nederland de
ziekte van Lyme vastgesteld. In totaal meldden zich 73.000 mensen bij
de huisarts met een beet van de gewone teek. Dat aantal is 5.000 meer
dan in 2001 en een bijna drievoudige toename sinds 1994. De oorzaak
van de ziekte van Lymc is een bacterie die wordt overgebracht door de
beet van een teek Ixodes ricinus L. Door het RIVM - Centrum
Infectieziektebestrijding is een landelijk onderzoek verricht naar het
vóórkomen van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk. Uit eerdere
gegevens was al gebleken dat jaarlijks naar schatting ruim een miljoen(!)
Nederlanders een tekenbeet oplopen.
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DE VRUCHTMOT
(Pkxl1a intqpU('ld<lla llilbncr)
Orde: .-linden tn móltcn (IKpid()p(tru)
Familie. Pyr,i lidae

ALERT OP TEKENBETEN

~ ,.,,.clt/lJK>I is fi,i """ tk l'IIOllt',UQQr1;•n d'f: llfJfJl"rod,.,.
•-on u!ft,r/l'i i,(l,f'd,n~~m"Jtklt'îl Qllllfturen Vn,cht1,1Q1tl"lt
.\<im<'n :ur alg,t~n >'UOr. 0., /arwn "'" "'" _,,.l'(J(>nQJ:.-,.

w,o,-al wd .1t:Nuk in"'"'""""' ge~Jr:11. w.tt """"'-armde
op:1Jagpk,a1ttn t'?I"' t...,UnVODm:11k,._ Ook m lc-w,uMiddtltnbtdrvw."' worden vrur..-./ttmol f~n aungetr.>/Jl'w.
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LEEFWIJZE

Dc: mottmtOOfteO d1e mm u1 ~ m u ntrclt. verschillen uitO"hJk wa mg Yan elkllr. l)e

De la,,.,.,., van de 'o'flOl:htmQtlm tasl cn allcrtei
opgnl11ieriprodvctcnaan,wa1s~.,

soon kin alleen door- l\oluwkc:urige OC1m111na11e
wvrdm va~g~c1d De: \'J\lciltmol lli 1-2 cm
!Pg en h«,fl e,cn spanw1Jlttc \'IR 1½-2 cm De
voorvle1Jgcb ZIJR wil tot IJttlacMig en 11.u, de
wtcindcn roodbruin v:an k]cw De larva1 tlJn
g,cbroken wit m hebben «l'l donl,,-crc kop. ÜJ
,.·orden ca l•I½ cm bng.

tabak, gedroc,gdc ~
m. gedroogd fn11t,
granen. boocn, grondDóle:n, llm3ndd cn, chocolade, IUlmp,ucn m 2ndere o hc:r.a.:k-n. Oot komt
het voor ,t u ,k latvcr1 zidl door de wlU:cU
hoen vrc1m van productm waarna choco!~ m

ONTWIKKELING

Ovadag 'Uil de mottm nie1 x titf; 1'1:lf:: -.orom
ze daarom niott ofte bat ~
>.1

ooirn 1•crwakt UJn. Ook 1n óooorat,esrukJet

waargcdrl!O(!dc vruc:hlm1nvawc:rli:1 z,Jnkun-

no,u ~i.Nlvuortoroeo.
111 NcJi:rland ben i11 nkt•vcno-11rrn,;k

or

Nlll\!Cll

1
2 iffiCr1.IICS per JUi' De duur w~ het
l;ttVCSbd,wn ,1 s1nk afhlnkl.'liJk \'lln ik tem-

peratuur en bel ~scl. Zdf1 ond.;r gd1Jk" om"1nd1shedtn kan de ontw,klcl,ngst1]<1 v:iin de
larvt.'11 stnk u11ecn lopo'I 8 ~ temper.it urcn
onder de 13- IS°C ua.,i hun ontwill'.chng VflJ•
wd illl Dmncn 2 dagen na hd Vttlatcn van de
popbu1d kaia de mot al g(p&1lrl! hebben en ,s dM
in '41:M om eicttn ar t e zenm. Ondcf opornmle

omsur.dii:hodm kan « n vmu,.,JC
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N• S.t. dagc,n kQfflal (bij 2S"C) de 1.ancu 1.1il <k
c1cttn In een oova'\ll&nnd gebouw <luut1 dal
ca 2 wdcn. fk larven kwJOCn tn d,apau:rc
O\Cl"Wmlettn

Vol&fl)Cllk: laM:n vcrlatcn he,( prOO\lf:1 -.·urm
l.lJ llCh mu w,k,kcld ho:bl;,m en J;I/ i«kcn cm
NSlt(i.C pk,k /Jll,l Z>1;h IC •·apoppcn De VCI'•
pow,na ~ht"lll m een didlt11n:p:.,nnen winc

SCHADE
De groot:;u: $Cha,dc IS doorpam Rld de l'Cf·
mm.:lfflng van de hoevedhcid. nl.131' de ,·er•
m11'k'kn11g van de k.wahtnl "VI d.:: voorr»d. De
larven eim nam elijk het mca.t voedzame dcd
w~ w.u.rJour Ik vocdmp waank vcmunden
Dur komt bij dat de produeicn ~191'lt~lnJ~
wo,dn, qlCI unwCIJ>$Clen en Jf)IIUCls d,c zich
va.al 111<..1 {c,,,n,•oudtg) laten vcr,,oijd(Jm.

Onda gu,u11ge omst.anJ1gh,:Jet1 (b•J .i:S°èl
duu.n de ontw ,k.kchn[t van c, lot vol"'.us,'11

1·ruchorll)IJSd.ig.m
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Aangezien het tekenseizoen weer begint, is het verstandig om alert te
zijn op een tekenbeet. Dat kan door de huid en kleding te controleren
op teken als men in de natuur is geweest. Als een teek op de huid ontdekt wordt, moet deze zo snel mogelijk verwijderd worden met een
tekentang, een tekenlasso of een gewone pincet. Wanneer de teek
binnen een dag verwijderd wordt, is de kans op besmetting zeer klein.
In 94% van de gevallen worden mensen na een tekenbeet niet ziek.
Als na een tekenbeet een rode cirkel rond de plaats van de beet ontstaat
of andere gezondheidsklachten ontstaan, moet men direct contact
opnemen met de huisarts. Bij de GGD is een folder verkrijgbaar over de
ziekte van Lyme en de mogelijkheden tot preventie. Deze folder is ook
te downloaden van de site www.postbus51.nl. Ook stichting SAAG
(Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg)
geeft een informatief voorlichtingsboekje uit. De 24 pagina's-uitgave
is -met een vrijwillige portobijdrage- GRATIS te bestellen via (0299)
66 00 68 (tijdens kantooruren). Het boekje zit ook verpakt bij de SAAGtekenverwijderset TEEK IT EASY. Uitgebreide en wetenschappelijke
informatie staat op internet op www.saag.nl.
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ONDERZOEK STEENMARTERS IN FABRIEKSHALLEN
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WAGENINGEN: CITY OF INSECTS
In de week van 18 tot 24 september 2006 wordt
Wageningen omgedoopt tot City of lnsects. De
entomologen van de Universiteit Wageningen
hopen de Rijnstad een week lang in de ban van
insecten te brengen en denken daarbij onder
meer aan een insectenfilmfestival, insectenkunstmanifestaties, een insectenconcert, insectenmaaltijden, etalagewedstrijden en een open
dag van de universiteit. Ook de gemeente, organisaties als de Vlinderstichting en het KAD
worden bij het initiatief betrokken.
Meer informatie:
www.insect-wur.nl.
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Han Brinkcate, steenmarterdocent bij het KAD, deed onlangs een opmerkelijke ontdekking.
Steenmarters plukken hun prooi helemaal niet kaal!

Producent Bel/ Laboratories komt
met een nieuw lokaasdepot: de
Protecta Sidekick. Een vandalismebestendig kunststof depot dat
duurzaam en makkelijk in het
gebruik is. Te openen met een
speciaal sleuteltje. Binnenin
bevindt zich een registratiekaart.
De Protecta Sidekick is eventueel
te combineren met de Trapper
T-Rex rattenval die met de voet
kan worden gespannen.

' In maart 2006 kreeg ik een opdracht om in
Enschede fabriekshallen te scannen op de aanwezigheid van steenmarters. Deze hallen waren
ca. 4.000 m' groot. Al gauw werd mij duidelijk
dat deze fabriekshallen op zich niet zo interessant voor steenmarters konden zijn. Er waren
geen schuilmogelijkheden, h et tochtte er ontzettend en het was overal zeer vochtig. De enige mogelijkheid kon zijn dat deze fabriekshallen in een territorium (leefgebied) van een
steenmarter stonden en daarom af en toe werden belopen.
De bijbehorende kantoorruimten waren des te
interessanter. Bij het openen van een van de
deuren viel mij gelijk op dat de systeemplafondplaten waren doorgezakt. Sommigen
waren vies bruingrijs van kleur. lk moet er even
bij vertellen, dat er ook platen door vandalisme en
vocht van buitenaf waren
gesneuveld. Ik concentreerde mij dus op die platen, met die vieze kleur. Ik
zette mijn helm op, deed
mijn mondkapje voor en

trok een paar plastic handschoenen aan voor mijn veiligheid.
Dit keer had ik meer geluk. Omdat deze gebouwen gesloopt
moesten worden, hoefde ik niet zorgvuldig met de systeemplafondplaten om te gaan. Eén voor één sloopte ik ze er uit en op
elke plaat was wel steenmarterontlasting te vinden. Op sommige
platen lag zover ! (latrines) dat de platen bij de minste aanraking
al omlaag kwamen! Alle steenmarterontlasting die ik aantrof, was
ingedroogd en stonk niet meer, een teken dat de steenmarters zelf
er waarschijnlijk niet meer waren. Om hier heel zeker van te zijn,
ben ik een aantal dagen later teruggegaan met een medewerker.
Behalve zeer veel opgedroogde ontlasting, troffen we nog iets
opmerkelijks aan. Op een van de platen lagen gigantisch veel vogelveren. Het moet daar een ware slachting zijn geweest. We troffen veren aan van duiven,
kippen, eenden, merels en kraaien.
Bij het bekijken van deze veren viel ons meteen iets
merkwaardigs op: van al deze veren waren namelijk
de punten afgebeten. Om dit raadsel te ontrafelen,
moesten we in de eerste instantie heel veel steenmarterontlasting verzamelen en uit elkaar pluizen.
Was dit wel het werk van steenmarters? En ja hoor!
In heel veel keutels troffen we deze puntjes weer aan.
Hiermee is dus aangetoond, dat steenmarters hun
prooi niet kaalplukken zoals we dachten, maar de
veren dus van hun prooi afbijten!'
Foto's: H. Brinkcate

