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Kun je deze e-mail moeilijk lezen, bekijk hier de webversie

25 mei 2018

EIKENPROCESSIERUPSEN

Vanaf 26 mei mag niet meer gespoten worden met Bacillus Thuringiensis
Tijdens de controle op het veld merkten we dat de rupsen verveld zijn
naar het vierde larvaal stadium. Ze zijn nu gemiddeld 3 cm groot en
bezitten irriterende brandharen over heel hun lichaam. De rupsen
maken voorlopige nesten van waaruit ze in processie op zoek gaan
naar voedsel.

Het L4 stadium is weinig gevoelig voor Bacillus thuringiensis. Een
behandeling met dit middel mag dan ook niet meer toegepast
worden vanaf 26 mei. Branden en zuigen is nu de efficiëntste
bestrijdingsmethode (zie onderaan).

Gebruik de interactieve eikenprocessierupsenkaart
Hou goed bij waar de rupsen in je gemeente voorkomen. Duid alle meldingen en bestrijdingen aan op deze interactieve kaart. Wil je
volgend jaar behandelen met Bacillus thuringiensis? Dan dien je het aantal nesten te tellen. Vanaf eind juli zijn de nesten duidelijk. Via de
knop ‘check Bt behandeling’ geef je je resultaten in.

Let op: de rupsen bezitten irriterende brandharen
De rupsen uit het vierde larvaal stadium zijn over het hele lichaam voorzien van talrijke brandharen. Ook de voorlopige nesten met
vervellingshuiden bezitten brandharen.

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid deelt het volgende mee:
“De microscopisch kleine brandhaartjes van de eikenprocessierups kunnen de huid irriteren. Wanneer de haartjes met de wind worden
meegevoerd, kun je ook last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de symptomen
erger worden. De klachten kunnen 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf. Probeer dus zoveel mogelijk contact met
brandharen te vermijden. Kom je toch in contact met de haartjes, begin dan niet te krabben en te wrijven, maar spoel en was huid of
ogen goed met water. Vlak na de blootstelling kan je de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Vermijd om via
de kleding opnieuw in aanraking te komen met de haartjes. Was daarom je kleding zeer grondig met water en zeep (lang wasprogramma
op een zo hoog mogelijke temperatuur).
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Lichte symptomen: geen behandeling nodig
Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen)
Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Meer informatie over de gezondheidseffecten van de eikenprocessierups vind je op deze website.

Wegzuigen en afbranden van de rupsen is nu de aangewezen methode
Vanaf nu is het mechanisch wegzuigen of afbranden van de nesten en de rupsen de meest aangewezen beheertechniek. Zodra
de jonge rupsen zich op de stam verzamelen, kun je beginnen met wegbranden.
Een goede werkmethode om de rupsen doeltreffend te verwijderen is zeer belangrijk:

Vermijd schade aan de bast van de boom door de vlam niet loodrecht op de stam te richten, maar er langs te strijken zoals een
schilder met zijn kwast.
Brand alleen met het gele deel van de vlam.
Begin bovenaan zodat de gevallen rupsen nogmaals door de vlam komen.
Brand na op de grond om te voorkomen dat rupsen die van de boom vallen weer tegen de stam opkruipen.
Pas op voor bermbranden.

Tijdens het seizoen moet je de methode enkele keren herhalen, zodat rupsen die op een later tijdstip van de kroon naar de stam kruipen
alsnog worden vernietigd.

Bescherm je tijdens het branden en wegzuigen van de rupsen
Het is noodzakelijk dat uitvoerend personeel en toezichters zich in voldoende mate
beschermen. Van belang zijn een gesloten overall met hoofdkap, handschoenen,
rubberlaarzen en gelaatsbescherming. Na de werken moet je de kleren grondig reinigen.

Eten, drinken en roken worden best achterwege gelaten tijdens de werken. Het is beter om
een lange periode door te werken, dan te werken in korte periodes afgewisseld met pauze.

MEER INFO?
Hou de provinciale website over de eikenprocessierups goed in het oog. Nieuws over rupsen en bestrijding wordt onmiddellijk op onze
site geplaatst. 

Contactpersoon:
DEPARTEMENT LEEFMILIEU
Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
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