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GEBRUIKTE BANDEN

Afgelopen juli heeft het Centrum Monitoring Vectoren (CMV)
van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) weer
Aziatische tijgermuggen (Aedes albopictus) aangetroffen op
vier locaties, bij importeurs van gebruikte banden. Bij al deze
bedrijven zijn deze muggen in het verleden ook bestreden. De
bestrijding wordt ook nu weer uitgevoerd door Traas Ongediertebestrijding, waarbij het KAD de technische ondersteuning
verzorgt. De NVWA coördineert de bestrijding, die enkele
maanden in beslag zal nemen. Bovendien zorgt de NVWA,
samen met het KAD, voor inspecties naar de aanwezigheid van
muggen en larven in de omgeving.
Voor de bestrijding van volwassen muggen wordt een adulticide
op basis van deltamethrin gebruikt en voor de muggenlarven
in de banden en in de omgeving een larvicide op basis van Bti
(Bacillus thuringiensis israelensis). Deze middelen zijn niet
toegelaten in Nederland, maar er is een vrijstelling voor afgegeven. De bestrijding heeft als doel dat tijgermuggen zich niet
in Nederland kunnen vestigen en geëlimineerd worden.

Tekst en foto: Bruce Schoelitsz, MSc., Kenniscentrum Dierplagen

Het CMV houdt zich bezig met het opsporen van vectoren
en controleert op reguliere basis de aanwezigheid van exotische muggen bij bandenbedrijven. Naast de tijgermug zijn
de afgelopen jaren ook de Amerikaanse rotspoelmug (Aedes
atropalpus) en de gele koortsmug (Aedes aegypti) aangetroffen
bij importeurs van gebruikte banden. Deze exotische muggen
kunnen mogelijk ziekten overbrengen op mensen of dieren.
Zover bekend zijn er nog geen ziektes door bovenstaande
muggensoorten aan mensen overgedragen in Nederland. In het
buitenland is dit wel voorgevallen.
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PEST CONTROL NEWS BEGROET U VAN HARTE OP ONZE
VAKBEURS “BENELUX PEST” OP WOENSDAG
26 SEPTEMBER 2012 TE VOORTHUIZEN
EEN 30-TAL STANDS MET LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN ANDERE
BRANCHE GERELATEERDE BEDRIJVEN PRESENTEREN U DE NIEUWSTE
PRODUCTEN EN ONTWIKKELINGEN OP ONS VAKGEBIED.
TEVENS WORDEN ER LEZINGEN EN PRESENTATIES GEGEVEN EN ZIJN WIJ
BEZIG MET EEN AANTAL SPECTACULAIRE BUITEN ACTIVITEITEN.
TOEGANG GRATIS DUS, NOTEER IN UW AGENDA :
WOENSDAG 26 SEPTEMBER 2012
BENELUX PEST BIJ EDDA HUZID TE VOORTHUIZEN
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