Totaalboom Brabant de partner
voor eikenprocessierups beheersing!
Totaalboom Brabant is al sinds 2005 actief in de bestrijding van de
eikenprocessierups. Zo hebben we vandaag de dag 4 verschillende ploegen
beschikbaar die met geavanceerde units de nesten snel, veilig en efficiënt van
de bomen af zuigen.
Ploeg 1: zeer krachtige unit met name geschikt voor grotere aantallen
eiken(lanen) en grote nesten, hoge capaciteit, werkhoogte tot ca. 8,5 meter
Ploeg 2: krachtige unit met name geschikt voor grotere aantallen eiken(lanen)
en grote nesten, hoge capaciteit, werkhoogte tot ca. 8,5 meter
Ploeg 3: unit met hoogwerker, met name geschikt voor wegzuigen op hoogte
(tot ca. 30 meter) ook in combinatie met klimtechnieken voor moeilijk
toegankelijk locaties. Zeer geschikt voor particulieren, bedrijven en instellingen.
Ploeg 4: unit die breed inzetbaar is, ook in combinatie met klimtechnieken.
Zeer geschikt voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Foto 1 : nieuwste paradepaardje, een enorm krachtige unit (ploeg 1)
Foto 2: 30 meter hoge compacte hoogwerker voor nesten op grote hoogte (ploeg 3)
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Veiligheid:
Dankzij onze jarenlange ervaring weten we welke veiligheidsmiddelen we op de
juiste manier moeten toepassen. Zo werken wij met de beste
beschermingspakken en volgelaatsmaskers en overige beschermingsmiddelen.
Hierdoor blijven onze medewerkers nagenoeg klachtenvrij.
Groot en snel bereik:
Onze units zijn helemaal op maat door en voor ons ontwikkeld. Ze zijn zeer
compact, hebben een enorm bereik en een zeer hoge capaciteit door de
stellages die we op maat op de aanhangers hebben ontwikkeld. Dit levert veel
tijdswinst op voor onze opdrachtgevers!

Foto1: Enkele stellages die we zelf hebben ontwikkeld (in combinatie met ploeg 1, 2 en 4)
Foto 2: Afbeelding van een nest bij de stamvoet

Preventieve bestrijding:
Gezien de enorme hoeveelheid aanvragen hebben wij opnieuw overwogen in
te zetten op preventieve bestrijding. Toch hebben wij besloten dit niet te doen
en wel om de volgende redenen:
- Wij zijn een bedrijf wat veel waarde hecht aan ecologie en natuur!
Wanneer men gaat spuiten tegen de eikenprocessierups worden er ook
veel andere insecten doodgespoten, waaronder ook de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups. Bovendien komen de
bestrijdingsmiddelen weer hoger in de voedselketen terecht.
- De resultaten van het spuiten zijn zeer wisselend. Dit komt omdat het
erg afhankelijk is van het weer en omdat het binnen een zeer kort
tijdsbestek uitgevoerd dient te worden.
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Waardoor veroorzaakt de eikenprocessierups zoveel overlast:
Omdat er in Nederland veel monoculturen zijn aangeplant. Dit maakt het heel
makkelijk voor ziektes en plagen zich te verspreiden. We zien dit bijvoorbeeld
ook bij iepen, essen, kastanjes en fijnsparren. Aangezien de eik de meest
voorkomende laanboom is kan de processierups zich makkelijk verspreiden.

Nederland staat vol met eikenbomen, ook bij ons op de zaak

Voorkom jeuk, laat de nesten verwijderen door een professional!
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Kunnen we behalve het wegzuigen nog meer doen? Ja dat kan!
Door snoei- en rooiwerkzaamheden. Op plaatsen waar alleen maar eiken
staan, kan het bomenbestand stapsgewijs worden omgevormd tot een meer
gevarieerd inheems bomenbestand. Denk hierbij o.a. aan lindes en populieren.
Door de leefomgeving van natuurlijke vijanden te verbeteren
- nestkasten voor mezen ophangen
- nestkasten of oude holle boomstammen ophangen voor vleermuizen
- Het creëren van een gevarieerde leefomgeving voor natuurlijke vijanden als
sluipwespen en gaasvliegen. Maai bermen bij voorkeur nog maar 1 keer per
jaar. En bij 2 x per jaar gefaseerd maaien om insecten zoveel mogelijk in leven
te houden. Ook vormt hoog gras een barrière voor de processierups.
-Breng waar mogelijk inheems struikgewas aan, bij voorkeur onder de
eikenbomen. Ook takkenrillen vormt een goede habitat voor de natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups.

Voorbeeld van een natuurlijke situatie wat huisvesting biedt aan natuurlijke vijanden als vleermuizen en andere
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Dit is op onze bedrijfslocatie!
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Is 1 keer weg zuigen voldoende / wanneer kan ik dit het beste doen?
Omdat niet alle rupsen gelijktijdig in hetzelfde stadium bevinden is de kans
groot dat wanneer men vroeg in het seizoen de rupsen wegzuigt er weer
nieuwe rupsen van boven uit de boom nesten gaan formeren. De kans dat hier
dus nogmaals gezogen moet worden is zeker aanwezig in het begin van het
seizoen. Toch is dit vaak wel efficiënt en houdt u het meest klachtenvrij!

Voor vragen bel of mail ons gerust!

Totaalboom Brabant
De eikenprocessierupsenbestrijder voor gemeentes, instellingen, bedrijven en
particulier!
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