Wespen en hun bestrijding
In verband met signalen over moeilijk te bestrijden wespennesten hebben we bestrijders vorig jaar gevraagd naar hun ervaringen. Vijftien bedrijven en drie gemeentes
hebben aan onze oproep gehoor gegeven. Het KAD wil met de reacties de omvang van
het probleem in kaart brengen en waar mogelijk met oplossingen te komen.
Een rondje bellen langs de respondenten
leert dat het merendeel van de terugkomacties plaatsvond bij verborgen wespennesten, wespennesten dus waarvan niet direct
is vast te stellen waar ze zich bevinden .
Denk bijvoorbeeld aan een plaats in een
spouwmuur, achter een boei boord en in
een schoorsteen .
Bij grondnesten en wespennesten in gebouwen die duidelijk zichtbaar waren, was
één bestrijdingsactie meestal voldoende .
Bij vrij hangende nesten in struiken of
onder overstekende daken deden zich ook
geen problemen voor met de bestrijding.
Respondenten merkten op dat biocide
Permas D bij toepassing niet voldoende
verstoof en wat klonterig was. Het middel
Spritex verstoof vaak beter, maar klonterde
soms ook. Deze twee middelen werden
veruit het meest gebruikt door de plaagd ierbeheersers.
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