Het zal toch geen

faraomier zijn?
Het KAD krijgt de laatste tijd steeds vaker verzoeken binnen om 'beestjes' te determineren, ook van bestrijdingsbedrijven. De ingezonden monsters variëren van insecten
of delen ervan, uitwerpselen, in product aangetroffen plaagdieren, schadevoorbeelden,
boormeel, enzovoort. Om de gevraagde helderheid te kunnen verschaffen moet het KAD
wel eens een beroep doen op de kennis van anderen, waaronder Wageningen UR, Plantenziektenkundige Dienst en Naturalis.
gaan, maar om de tapinomamier die niet
op faraomierlokazen reageert.

,

Goed advies betaalt
Bij bestrijdingsbedrijven heerst helaas
nog het idee dat het uitvoeren van een
bestrijding een noodzakelijke voorwaarde
is om een factuur te kunnen zenden , dat
het geven van een goed advies all een niet

)

voldoende is . Hopel ij k maken bovenstaanGewone lwurwormkever

de voorbeelden duidelijk dat een goed
advies wel dege lijk een betaalde dienst is

larve + spekkever

voor een professioneel d ierplaagbestrijder.
Bestrijdingsbedrijven doen steeds vaker

Bovendien leert de praktijk dat goede ad-

een beroep op onze determinatieservice,

viezen vaker leiden t ot langdurige relaties.

Determinatieservice
Het merendeel van de aanvragen voor de-

een goede ontwikke ling die duidt op een
professionalisering van de branche. Toch

terminatie handelt het KAD binnen 48 uur
na binnenkomst af. Dat gebeurt schrifte-

zien we in de praktijk nog wel bestrijdings-

lijk. De aa nvrager ontvangt een rapport met

acties mislukken , onder meer door een
onjuiste determinatie . Een recent voor-

informatie over de diersoort die het betreft,

beeld: een woning met aangetaste kap . Het

orde en familie , leefwijze, ontwikkeling,
mogelijkheden voor wering en - eventueel-

ingeschakelde bestrijdingsbedrijf denkt

bestrijdingswijze.

zeker te weten dat het om een aantasting
door houtworm gaat. Nader onderzoek ter
plaatse wijst echter uit dat niet houtworm

Wanneer u materiaal ter determinatie naar
het KAD wilt sturen , is het be langrijk dat u

de boosdoener is, maar de larven van spek-

een verpak king kiest die tegen een stootje

kevers . Deze bleken nog in een oud wes-

kan , dus geen glas.

pennest te zitten dat de bewoner op zolder
bewaarde . Het bestrijdingsbedrijf had de

Het KAD sluit serviceovereenkomsten af

offerte voor het uitvoeren van een hout-

met bestrijdingsbedrijven die hierdoor

wormbestrijding al uitgebracht. Nog een

tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik

voorbeeld . Nu van het mislukken van een
jarenlange(!) bestrijding van vermeende

kunnen maken van deze service .#

faraomieren . Nadat de opdrachtgever uit
ontevredenheid was overgestapt naar een
ander bestrijdingsbedrijf kwam de aap uit
de mouw: het bleek niet om faraomieren te

Voor meer informatie hierover kunt u
contact met ons opnemen:
tel. 0317 41 96 60.

