Eikenprocessierupsbestrijding

Bestrijding van de Eikenprocessierups
Er zijn verschillende manieren om de rups te bestrijden, daarvoor kunt u bij ons terecht. Ook is een integrale aanpak mogelijk, waarin monitoring en verschillende bestrijdingsmethoden
op een eﬃciënte manier samenwerken. Ons idee voor deze
integrale aanpak is op de andere zijde van deze ﬂyer beschreven. Hieronder staan twee door ons gehanteerde manieren
van bestrijden. Andere manieren van bestrijden, zoals het
wegbranden van nesten, wordt door ons als onveilig of schadelijk ervaren en daarom niet toegepast.
Het wegzuigen van nesten
Quercus is in het bezit van een EPR 3300 XL Eikenprocessierupszuiger.
Deze professionele en moderne zuiger is voorzien van een speciaal
ﬁlterpakket wat het mogelijk maakt om op een veilige en eﬃciënte
manier de brandharen van de eikenprocessierups op te ruimen. De
rupsen en nesten worden verzameld in afsluitbare zakken, welke
zonder risico eenvoudig afgevoerd en verwerkt worden. Met deze
zuiger kunnen wij zowel vanaf de grond als op hoogte (met behulp van
een hoogwerker) de rupsen en nesten te lijf!

De Eikenprocessierups is de larve van een
nachtvlinder en wordt vanaf het begin van
de jaren ‘90 in Nederland waargenomen.
De rups is in het zuiden van het land met
een opmars naar het noorden begonnen
en inmiddels wordt de eikenprocessierups
in heel Nederland aangetroﬀen. De rups
en ook haar vervellingshuidjes hebben
brandharen die bij mens en dier zware
irritatie van huid, ogen en luchtwegen
veroorzaken. Contact met de brandharen
kan door aanraking, maar de brandharen
kunnen ook door wind verplaatst worden.
Als zodanig wordt de Eikenprocessierups
als een gevaar voor de gezondheid gezien.

Spuiten met biologische bestrijdingsmiddelen
Door eikenbomen preventief te bespuiten, sterft de rups voordat zij de
overlast veroorzakende brandharen ontwikkeld. De bomen worden
bespoten met bacteriepreparaten of insecten parasitaire nematoden.
De geïnfecteerde rupsen sterven af. Deze methode is alleen toepasbaar in het voorjaar als de eiken in het blad komen en de rupsen in een
geschikt ontwikkelingsstadium zijn.
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Eikenprocessierupsbestrijding

Integrale bestrijding van de Eikenprocessierups
Quercus boomverzorging kan u totaal ontzorgen in de processieproblematiek door een integrale aanpak toe te passen.
Voor het totale ontzorgen hebben wij het volgende stappenplan ontwikkeld, waarbij de leidraad eikenprocessierupsbestrijding (uitgebracht door
de Voedsel en warenautoriteit) als basis dient. Natuurlijk is een eﬀectief en
eﬃciënt plan maatwerk. Daarom stellen wij voor om de daadwerkelijke
aanpak samen met u op te stellen.
Stap 1: Risico Inventarisatie
De risico-inventarisatie begint bij kijken waar (concentraties) eiken staan
en de functie van de betreﬀende locatie. Wij denken hierbij bijvoorbeeld
aan scholen, maar ook aan een route van de avondvierdaagse. Aan de
hand van de inventarisatie worden risicoproﬁelen gemaakt.
Stap 2: Waarnemen en registreren
Het doel van de 2e stap is de daadwerkelijke ontwikkeling van de
rupsen(plaag) volgen. Eigenlijk is de tweede stap een continu proces van
waarnemen en registreren van de (potentiële) plaagdruk voorafgaand,
tijdens en na aﬂoop van het seizoen.

Quercus Boomverzorging
Quercus is een specialistisch bedrijf dat
alle aspecten rondom ‘de boom’ zowel
in advisering als uitvoering beheerst.
Ons bedrijf bestaat uit een team van
betrokken vakmensen die in het bezit
zijn van het certiﬁcaat European Treeworker of European Tree Technician.
Quercus is ISO, VCA en GROENKEUR
gecertiﬁceerd en tevens lid van de VHG
vakgroep Boomspecialisten en de Kring
van Praktiserende Boomverzorgers
(KPB).
Voor al uw boomvraagstukken kunt u
bij ons terecht. Uw bomen, onze zorg!

Stap 3: Beheersing
De daadwerkelijke bestrijding is het gevolg van het risicoproﬁel en de
waargenomen plaagdruk. De maatregelen kunnen variëren tussen niets
doen in een gebied met een laag risico en lage plaagdruk, tot preventieve
bestrijding en nazorg met curatieve bestrijding in een gebied met een hoog
risico en hoge plaagdruk.
Tot slot is het natuurlijk mogelijk om de processierupsbestrijding te
integreren in overige boomverzorgings en –advies werkzaamheden. Het
waarnemen en registreren is bijvoorbeeld prima te combineren met een
VTA-inspectie. Ook een integraal contract waarbij bijvoorbeeld een prestatieafspraak op boombeelden en overlastvrij van EPR gecombineerd wordt
behoort tot de mogelijkheden.
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