
 

Giftige wespenval - dood wespen zonder bijen aan te trekken 

St. Gallen, 28.07.2021. Vanaf het midden van de zomer ontwikkelen wespen zich vaak tot een echte overlast. Ze zijn opdringerig 

en vallen alle voedingsmiddelen aan die suiker bevatten. Ook kunnen steken voor sommige mensen een reëel gevaar zijn. Er 

zijn echter manieren om de overlast ecologisch en duurzaam te bestrijden. 

Interessante feiten over wespen 

Als je wespen van je terras of andere geliefde plekken wilt verjagen, moet je eerst wat meer te weten komen over de insecten. 

In het voorjaar en de vroege zomer voeden wespen zich voornamelijk met insectenlarven. Daarom hebben ze een nuttige 

functie in het ecosysteem. Zonder de vraatzuchtige wespen zou het heel vaak leiden tot grote plagen van bladluizen en andere 

vervelende plagen. Een deel van de eiwitten die de wespen uit dit dieet halen, wordt doorgegeven aan de larven in de nesten 

en krijgt in ruil daarvoor een suikerhoudende vloeistof. Vanaf het midden van de zomer neemt het aantal larven sterk af en 

krijgen de wespen geen suiker meer. Daarom zoeken ze een vervanger en vinden die in overvloed onder ons mensen. Zoete 

dranken, ijs, saladedressings en andere suikerhoudende voedingsmiddelen zijn een eldorado voor wespen. 

Waarom zoeken insecten geen suiker in de natuur? 

Daar is een goede reden voor. Pruimen en andere soorten fruit die de wespen als suikerleveranciers konden gebruiken, rijpen 

meestal in de late zomer. Maar het aantal fruitbomen neemt gestaag af. Met name in stedelijke of andere dichtbevolkte gebieden 

worden nauwelijks fruitbomen aangeplant. Daarom hebben de dieren vanaf het midden van de zomer nauwelijks natuurlijke 

voedselbronnen tot hun beschikking. 

Daarom wachten ze gewoon op ons om buiten een ijsje te eten of om onszelf te trakteren op een stuk fruitcake. De wespen 

doen hun best om de suiker te pakken te krijgen en vertonen daarbij agressief gedrag. Meestal reageren de getroffen mensen 

met gewelddadige defensieve bewegingen en willen ze het ongedierte verdrijven. Ten laatste gebruiken de insecten hun 

onaangename angel. Het probleem zit niet alleen in de pijnlijke hechtingen. Er zijn tal van mensen die allergisch zijn voor 

wespensteken en onmiddellijk medische hulp nodig hebben. Alleen al om deze reden is het handig om wespen weg te kunnen 

jagen en te bestrijden. 

Vecht tegen wespen en bescherm bijen 

Bij het bestrijden van wespen is het belangrijk ervoor te zorgen dat de bijen niet worden aangetast. Het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen is daarom niet aan te raden. Als alternatief zijn er ook ecologische methoden, die ook zeer effectief zijn 

om jezelf te beschermen tegen herrieschoppers. De beste manier om wespen op een duurzame en milieuvriendelijke manier 

te bestrijden is het gebruik van een wespenval en lokstoffen met azijn, die gegarandeerd bijen weghouden. 

Efficiënte wespenval van SWISSINNO 

Deze val werkt heel eenvoudig, maar uiterst efficiënt. Het bestaat uit een stevige container met een deksel die geopend kan 

worden. In de val wordt een kunstaas gemengd met water. Na krachtig roeren ontwikkelt de lokstof een geur die de wespen 

niet kunnen weerstaan. Uiteraard bevat de lokstof azijn zodat bijen worden verdreven en dus niet in een val terecht komen. De 

wespen vermoeden echter dat er bijzonder lekker voer in zit en vliegen via de daarvoor bestemde ingangsopening de val in. 

Daar vallen ze in het water en verdrinken. 

De geur is niet schadelijk voor mens of huisdier en bevindt zich in een gebied dat alleen wespen kunnen waarnemen. Daarom 

kan de val worden bevestigd aan een muur of boom in de buurt van het terras. Het aas erin werkt ongeveer twee tot drie weken. 

Dan kan het worden verwisseld voor een nieuwe lokstof. Aangezien er navulverpakkingen zijn voor deze moderne val, hoeft de 

val maar één keer te worden aangeschaft. 
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