WESPEN
Zorg dat je er op tijd bij bent
In het voorjaar (rond april) bouwt de jonge koningin
een nieuw nest. De tamelijk grote wespen (20 mm) die
in het vroege voorjaar te zien zijn, zijn dus altijd de
jonge koninginnen.
• Hoe hoger de luchttemperatuur, hoe actiever de wespen.
• Een wesp heeft een territorium van maximaal 1 kilometer
• Een afgebouwd nest heeft veelal een doorsnede van
20-30 cm, met vaak meerdere nestingangen.
• Een wespennest kan uitgroeien tot ca. 5.000 wespen.
Schade
• Rond augustus worden de werksters hinderlijk in hun
zoektocht naar zoetigheid (limonade, fruit, suiker) aangezien
de larven geen zoete braakvloeistof meer produceren.
• Wespen zijn vrij agressief en kunnen tot steken overgaan
wanneer zij in het nauw gedreven worden. Zij kunnen tot
10 maal herhaaldelijk steken omdat aan de angel geen
weerhaakjes zitten.
• Ongeveer 1% van de bevolking reageert zwaar allergisch
gaande van een ernstige astma aanval of zwelling van de
keel tot een heuse shock of zelfs de dood.
• Jaarlijks overlijden in België 2 tot 5 mensen als gevolg van
een wespensteek. Zo’n 20.000 Belgen melden zich bij een
huisarts na een steek.

Waspin
Rentokil levert en monteert Waspinvallen
(blijven eigendom klant). Gedurende het
seizoen worden de vallen 6x onderhouden
(legen, schoonmaken en opnieuw vullen met
een speciale vloeistof). Aan het einde van het
seizoen haalt Rentokil de vallen weg.

Waspin vloeistof
• Ultieme aantrekkingskracht
• Geen uitdroging van wespenval
• Geen schimmelvorming
• Alleen gebruik door professional

©Rentokil Pest Control. Alle rechten voorbehouden.

LEVENSCYCLUS
• De gewone wesp en de Duitse wesp zijn in
Europa de meest voorkomende soorten.
• Koninginnen (± 20 mm) zijn forser dan de werksters
(± 10-15 mm).
• In het voorjaar legt de in het vorige jaar bevruchte
koningin het begin van het nest aan.
• Ze bouwt de eerste vijf tot tien cellen zelf.
• Omdat de koningin eitjes produceert, heeft de angel
plaats gemaakt voor de legboor.
• Zij legt in elke cel een eitje, waaruit de larven komen
die zij voedt.
• De larve verpopt zich tot werkster. Dit zijn onvruchtbare
vrouwelijke exemplaren. Zij zorgen voor het voeden van
de larven en de koningin. In de lente zijn wespen dus
nuttige insecten omdat ze dan veel andere insecten
vangen om de larven te voeden. Ook dragen de werksters
zorg voor de verdere uitbouw van het nest en de
verdediging.
• In augustus/september ontpoppen mannetjes
(darren). Zij verlaten het nest samen met jonge
koninginnen om te paren. Na het paren sterven
de darren (mannetjes).
• Bij de eerste nachtvorst sterven alle wespen
van het nest. De nieuwe koninginnen hebben
dan al een beschut plekje opgezocht om
te overwinteren. Denk hierbij aan scheuren,
vermolmd hout, onder boomschors, in schuren,
muurholten, spouwmuren of onder daken.
• De koningin kan in haar winterslaap probleemloos vorst
doorstaan en ontwaakt pas als zij boven een bepaalde
temperatuur komt die in het voorjaar wordt bereikt.

Wespen bestrijden
Met behulp van een poedervormig
insecticide met residuele werking.
De wespen lopen door het poeder en
brengen het naar het nest, waardoor
de larven en koningin gedood worden.
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