Een katuil verloste hem
van de plaag
BIOLOGISCHE BESTRIJDING:
van alle tijden

hem overdag op in een hokje en 's avonds
als de kakkerlakken hoogtij vierden , liet hij
hem uit. "Neen maar", zei de man, " Dat
heb je nog nooit gezien, zooals dat beest
door die bakkerij heen en weer schoot,

waar voedingsmiddelen worden bereid .

Het KAD besteedt regelmatig aandacht aan
biologische bestrijding, een nog nieuwe benadering van plaagdierbestrijding die nader
onderzoek behoeft. Dat bij nader inzien deze
aanpak toch niet zo nieuw is, blijkt uit een
verslag van Johannes Vijverberg uit 1920.

onophoudelijk pikkende. Na een paar
minuten zag je geen beestje meer! ".

schrijft, is zeer waarschijn lijk de bakkerstor

Regelgeving

uit muizen, mollen , kikkers , vogels, maar

Mocht u als bestrijder nu op een idee zijn

ook uit regenwormen en insecten (larven ,

gebracht en de aanschaf van een katuil

rupsen , kevers).

Een bakker op ons dorp had in zijn bakkerij veel last van zekere insecten, de
kakkerlakken . Deze kwamen 's avonds van
onder den oven en uit alle hoeken en gaten
te voorschijn, in zoo grooten getale, dat
de vloer der bakkerij er zwart van zag. Een
katuil verloste hem van de plaag. Hij kreeg
dien van een jongen, een koewachter, sloot

de geldende regelgeving geen huisdieren
-zoals een steenui l- duldt in een omgeving

De kakkerlakkensoort die Vijverberg beofwel oosterse kakkerlak (Blatta orientali s
L.). Het voedsel van een steenuil bestaat

(tegenwoordig beter bekend onder de naam
steenuil) overwegen : het dier staat op de

Maar bij gebrek aa n beter neemt de steen -

lij st van inheemse beschermde diersoort-

uil vast ook wel eens zijn toevlu c ht tot

en . Een valkenier in het bezit van een

insecten , zoa ls kakkerlakken .

va lkeniersakte zou in th eorie nog uitkomst

Overigens is een 100% resultaat niet haal-

kunnen bieden. Ware het niet dat de

baar met deze methode .#

Voedse l en Warenautoriteit op grond van

Armand Trentelman:
"Van mijn hobby mijn beroep gemaakt"
Biologische bestrijding:
met roofvogels
Al van kind af aan is Armand Trentelman liefhebber van de natuur, de jacht en roofvogels.
Tegenwoordig is de voormalige jachtopziener
eigenaar van een ongediertebestrijdingbedrijf
met een bijzondere tak van sport: de valkerij.
"Op een gegeven moment moet je een BTWnummer aanvragen en voordat je het weet
heb je een bedrijf. Ik heb van mijn hobby
mijn beroep gemaakt ja."

uitgaat van zijn roofvogels: "Ze veroorzaken
voldoende onrust onder de plaagdieren om
de rust tijdelijk te doen wederkeren, dat
wel, maar je lost de plaag er niet mee op.

Training
Iedere dag traint Trentelman de drie vogels

moet je eerst met goed gevolg het theorie

waarmee hij werkt. Dit trainen gebeurt

gedeelte van de jachtopleiding met goed

op een zogenoemde loer, een stuk touw

hebben afgelegd. Vervolgens moet je de

waaraan een prooi is bevestigd . Wanneer

theorie van het va lkeni ersexamen doen

Trentelman met de loer zwaait, duikt de

en drie stages, van elk een jaar, lopen bij

roofvogel die het als een echte prooi be-

erkende valkeniers. Daarna kun je de akte

schouwt er onmidde ll ijk bovenop. Trainen

aanvragen bij de Dienst Regelingen in

Twee haviken en een slechtvalk heeft

vreet tijd maar is hard nodig om de dieren

Dordrecht.

Armand Trente lman, waarmee hij "jaagt en

in vorm te houden. Naast zijn routinés, de

Geen gezelschapsdieren

verjaagt " . Met de slechtvalk , de sne lst dui-

slechtva lk en de twee haviken , traint hij

kende vogel ter we reld (snel heid tot 300

enkele jonge dieren die nog niet klaar zijn

Trentelman gaat helemaal op in zi jn roofvo-

km/ h!) , jaagt hij vooral op meeuwen en

voor het echt e werk . Na enkele weken zijn

gels : " Het zijn mooie en machtige dieren.

spreeuwen, twee vogelsoort en die wel eens

ze voldoende gevorderd om voor het eerst

Niet echt gezelschapsdieren misschien,

overlast veroorzaken bij respectievelijk vui l-

vrij te mogen rond vliegen .

maar wel dieren waarmee je een band
opbouwt. Mijn roofvogels zijn duidelijk op

nisbelten en boomgaarden . De haviken zet
hij in bij de konijnenjacht: "Die excelleren

Valkeniersakte

in de korte sprint en zijn -i n t egenst elling

Jagen met roofvoge ls is aan regels gebon-

krijgen en dat ik iedere dag intensief met

tot de slechtvalk- zeer wend baar."

den. Trentelman : " Daarvoor heb je een

ze werk en train . Ik blijf het fasc inerend

Trentelman re lativeert de werking die

va lkeni ersakte nodig. En om die te krijgen

vinden om ze in acti e te zien ."#

mij gericht: ze weten dat ze van mij et en
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