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Ongenode gasten: Het Papiervisje (Thermobia domestica Packard)
Na diverse meldingen van het papiervisje in verschillende appartementen heeft het bestuur
contact opgenomen met de Ongediertebestrijding van de Gemeente Breda.

Wat is een papiervisje?
Het papiervisje is een vleugelloos insect
dat 10 - 12½ mm lang kan worden. De
kleur is grijsachtig; op de rug komen
zwarte en gele schubben voor. Aan het
achterlijfbevinden zich drie "staartdraden". Het papiervisje kan leven in een relatief droge, vrij warme omgeving. De eieren van het papiervisje hebben voor hun
ontwikkeling een temperatuur van minimaal 25°C nodig. Bij 27°C duurt de ontwikkeling ca. 11 maanden. Een temperatuur van 47°C
gedurende meerdere dagen is dodelijk. Een normale ontwikkeling is mogelijk bij een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Volwassen exemplaren kunnen bij 32°C in een relatiefdroge
omgeving 2 tot 2½ jaar in leven blijven.
Waar komen papiervisjes voor?
Het papiervisje heeft zijn naam mede te danken aan de snelle, kronkelende bewegingen bij
het verplaatsen. Men kan papiervisjes aantreffen op warme, vrij droge plaatsen, maar ook in
centraal verwarmde badkamers, toiletten en keukens. Het voedsel bestaat voornamelijk uit
koolhydraten en af en toe uit eiwitten. In keukens, maar ook op andere plaatsen in huis
bijvoorbeeld in de werkkast of de kast van de stadsverwarming, en in boekenkasten is voor
deze insecten altijd wel iets eetbaars te vinden. Ze hebben bovendien maar erg weinig nodig.
Zijn papiervisjes schadelijk?
Als papiervisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken
aan o.a. behang, boeken, postzegels, affiches, etsen en aan producten van synthetisch materiaal, zoals kleding, wandbedekking e.d.
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Papiervisjes bestrijden met temperatuur
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Papiervisjes doen het vooral goed op warme plekken. Papiervisjes bestrijden doe je dus het
beste met temperatuur. Er zijn op internet verschillende verhalen te vinden over welke temperatuur ze ideaal vinden. Als we alle tips die we gevonden hebben naast elkaar leggen, dan
lijkt het het beste om de temperatuur in huis een tijdje onder de 18 graden te houden. Als
papiervisjes het koud krijgen, dan zijn ze zo weg.
Zit je midden in de zomer, dan kan je papiervisjes bestrijden het beste doen door het ze zo
moeilijk mogelijk te maken om bij hun voedsel te komen. Dat betekent dus: boeken in een
afgesloten plastic doos en kleding netjes achter gesloten deuren in de kast. Daarnaast kan
het geen kwaad om kleding e.d. regelmatig uit te kloppen zodat je de beestjes eruit werkt.
Papiervisjes bestrijden door ze te vangen
Geen zin in papiervisjes tussen je boeken? Dan kan je ze ook proberen te lokken naar een
plaats die je zelf in de hand hebt. Je kan hiervoor speciale (zilvervisjes)vallen kopen. Die
trekken papiervisjes aan (geurstof) en zodra ze de val inlopen blijven ze kleven op een laagje
lijm. Simpel, maar effectief. Deze vallen kan je kopen bij winkels zoals Blokker.
Papiervisjes bestrijden doen we met zijn allen
Per maand wordt er ongeveer door 1.300 mensen op internet gezocht voor hulp bij het bestrijden van papiervisjes. Het is dus een algemeen probleem. Het bestuur heeft per appartement twee zilvervisjesvallen verstrekt. U kunt deze vallen plaatsen op de vloer in de badkamer en de berging (wasmachine). Ze voldoen uitstekend en vangen de papiervisjes. Er zijn
ook spuitbussen te koop, maar die helpen wegens de vluchtigheid maar kort. Beter is een
bestrijdingsmiddel op waterbasis in een knijpspuit om te sprayen.
Het hele internet staat vol met huis-tuin-keuken middeltjes om papiervisjes te bestrijden.
Google maar eens: ‘papiervisjes in huis’ of ‘papiervisjes bestrijden’. Succes.
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http://was-tips.nl/papiervisjes-bestrijden-hoe-doe-ik-dat/

