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Oppfølging/overvåking

Bennett GW, Gondhalekar AD, Wang C, Buczkowski G and Gibb TJ (2016) Using research and education to implement practical bed bug control programs in multifamily housing. 

Boligblokk mot enebolig

Spredning av dyr

Cooper RA, Wang C and Singh N (2015) Mark-Release-Recapture Reveals Extensive Movement of Bed Bugs (Cimex lectularius L.) within and between Apartments

• Fangst-gjenfangst av veggedyr i blokk

‒ Fangst, merking, utslipp og gjenfangst i leiligheter

‒ Climb-up i leiligheter og naboleiligheter

‒ Mye bevegelse

• Unna utslippssted, noen i naboleiligheter (ca. 1%)

• Alle stadier, mest hunner

‒ Kubeprinsipp ved inspeksjon rundt angrepet leilighet
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Spredning av dyr

Raab RW et al (2016) New Introductions, Spread of Existing Matrilines, and High Rates of Pyrethroid Resistance Result in Chronic Infestations of Bed Bugs in Lower-Income Housing

• Undersøkelse av slektskap mellom leiligheter i blokk

‒ DNA fra veggedyr i ulike leiligheter

‒ 75% leiligheter med beslektede individer med nabo 

• 3 introduksjoner

‒ Resten uten spredning til naboer

‒ Alle resistent mot permetrin

‒ Mislykket varmebehandling 

‒ Kronisk infestasjon pga nye angrep som spres og mislykket behandling

IPM i blokker – før/etter

• Innføring av bygningsovergripende IPM-program

‒ 4 blokker, beboere med lavinntekt 

• Før: ikke-systematisk bekjempelse

‒ Vaktmester

• Pesticid, støvsuging, damp og madrasstrekk

‒ Ved etterspørsel

• Terminering ved utelatt tilbakemelding

• Etter: IPM-program

‒ Kunnskapsheving hos beboer og ansatte

‒ Inspeksjon ved start, hos innflyttere og ved 6 og 12 mnd

• Climbup, visuell inspeksjon og utspørring

‒ Bekjempning som før, MEN

• Terskelbasert: ≤5: kun fjerne dyr

• Overvåking: climbup

• Terminering: besøk hver 14. dag inntil 3 x uten aktivitet 

Cooper RA, Wang C and Singh N (2015) Evaluation of a community-wide bed bug management program in affordable housing

Cooper RA, Wang C and Singh N (2015) Evaluation of a community-wide bed bug management program in affordable housing

• Uavhengige inspeksjoner veldig viktige

‒ Kun 25% oppdaget av beboer

‒ 95% ved feller, kun i tillegg 5% ved visuell inspeksjon

‒ Oppfølgningsinspeksjoner var viktige

• Kraftig reduksjon i forekomst

‒ Fra 15% til 2% av leilighetene, antall dyr ned 98%

‒ Antall behandlingsbesøk gikk ned

• Fra 8 til 3, korrelert med antall dyr

‒ Redusert mengde pesticider

• Pga. IPM, terskelbasert bekjempelse, kun trygge steder

IPM i blokker – før/etter
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Cooper RA, Wang C and Singh N (2015) Evaluation of a community-wide bed bug management program in affordable housing

• Kostnadsreduksjon

‒ Før/etter innføring av IPM-system: kr 450 000/500 000

• Proaktivt: utdanning 1%, inspeksjon 53% (feller 30%) og bekjempelse 46%

‒ Framtidig kostnad: kr 120 000

• 4% nye infestasjoner årlig

• 2 bygningsovergripende inspeksjoner årlig

IPM i blokker – før/etter

IPM i lokalsamfunn

Wang C, Eiden A, Singh N, Zha C, Wang D and Cooper R (2017) Dynamics of Bed Bug Infestations in Three Low-Income Housing Communities with Various Bed Bug Management Programs

• Håndtering i tre lokalsamfunn med lav inntekt

1. Uten IPM-program

• Skadedyrbekjemper med pesticider

• Bekjempelse kun ved tilbakemelding

2. Enkelt IPM-program

• Kravspesifikasjon

• Climb-up og madrasstrekk ved angrep, bekjempelse hver 2. uke

• Skadedyrbekjemper, fulgte ikke kravspesifikasjon

• Beboer fikk brosjyre

3. Utvidet IPM-program

• Kravspesifikasjon

• Climb-up og madrasstrekk ved angrep, bekjempelse hver 2. uke

• Bekjempelse ved skadedyrbekjemper og vaktmester

• Kurs for beboere, vaktmester og bekjemper

• Bestillerkompetanse: vaktmester inspiserte climb-up og bestilte bekjempelse

• Oppfølgning etter 7-11 og 24 måneder

‒ Intervju, inspeksjon og climb-up for å måle effektiviteten

IPM

IPM+

IPM i lokalsamfunn

Wang C, Eiden A, Singh N, Zha C, Wang D and Cooper R (2017) Dynamics of Bed Bug Infestations in Three Low-Income Housing Communities with Various Bed Bug Management Programs

• Størst reduksjon ved IPM+

‒ Total forekomst + bekjempelse av nye infestasjoner (100, 83, 78%)

‒ Feilaktig friskmeldte leiligheter (13, 31, 45%)

• Climb-up feller best til deteksjon

‒ Også viktig for etterkontroll av bekjempelse

• Nøkkelelementer i IPM må følges opp

‒ Bestillerkompetanse!

‒ Rask bekjempelse og tilstrekkelig overvåking

‒ Effektive pesticider 

‒ Stab med ikke-kjemiske tiltak

• Mer fornøyde og samarbeidsvillige beboere ved IPM+

Intervju Inspeksjon Climb-up

Hackensack 33 % 60 % 100 %

Paterson 59 % 69 % 93 %

Bayonne 39 % 68 % 87 %
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Oppsummering

• Utfordrende å håndtere veggedyr i boligblokker

‒ Flere introduksjoner

‒ Sprer seg mellom leiligheter

‒ Vanskelig å bekjempe

• Bygningsovergripende forvaltningssystem

‒ Overvåkingssystem med obligatorisk inspeksjon

‒ Etablere standard for friskmelding

• Sikre rask behandling tilstrekkelig antall ganger

‒ Involvere, motivere og lære opp stab og beboere

• Færre veggedyr, mer fornøyde beboere og kostnadsbesparende X


