Wespenbestrijding
soms moeizaam dit jaar
Afgelopen tijd heeft het KAD diverse signalen uit de branche gekregen over wespennesten die zich moeilijk laten bestrijden, terwijl een enkele bestrijdingsactie eigenlijk afdoende zou moeten zijn. Mogelijke oorzaken voor de moeizame bestrijding
zijn: onjuiste bestrijding, oud middel (spuitpoeder) en foutieve samenstelling van
het middel. Hier nog eens alle relevante informatie op een rijtje: soorten wespen,
biologie van het dier, preventie, bestrijding en gouden tips.
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Bestrijding
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Gouden tip
Tracht nooit de
uitvliegopening(en) van een
nest dicht te stoppen. De wespen zullen net zo lang zoeken
of knagen tot ze een andere
uitgang hebben gevonden.
Op die manier kunnen ze in
grote aantallen ook binnen
een gebouw terechtkomen!

Tip voor de horeca:
om problemen te minimaliseren is het raadzaam om vanaf
de derde week van juli wespenvangers op te hangen.
Niet op het terras zelf, zoals
nu in goedbedoelde onwetend
heid vaak gebeurt, maar 20
tot 30 meter buiten het terras.

Oproep
Heeft u dit jaar ook moeite gehad met de bestrijding van wespennesten, dan horen we dat graag.
U kunt u ervaringen telefonisch doorgeven (tel. 0317 - 41 96 60) of per mail (info@kad.nl).
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