Exotische mieren blijvend
te gast in Nederland
Sommige mierensoorten, afkomstig uit de tropen, IJ/ijken ook in ons land goed
te gedijen. Gelet op de huisl'lijke 0111standiglzeden hier ter plaatse is dat niet 70
verwonderlijk: in 0117e (doorgaans goed verwarmde) woningen 7ijn voldoende
schuilplaatsen voorhanden en is altijd wel iets eetbaars te vinden.
achte rlijf zijn lichter van kleur. Vanzelf verdwijnen
deze mieren niet (naar buiten). Een bestrijding door
middel van het spuiten van ee n insecticide is vrijwel
zinloos; zij weten hun nest goed te verbergen. Een
lokaasmethode wordt doeltreffender geacht.

FARAOMIER BEPAALD NIET DE ENIGE
De meest bekende exotische mierensoort die in ons
land gesignaleerd wordt, is de faraomier (Monomorium pharaonis L.). Maar als gevolg van het toenemende handels- en toeristenverkeer wordt ook de tropische mier (fapinoma melanocephalum Fabricius)
steeds vaker gesignaleerd en als hinderlijk ervaren in
m.n. tropische zwembaden en in woningen.

8 WEKEN WACHTTIJD
Tot slot nog een aandachtspunt. Mocht er toch eerst
gespoten zijn of gebruik zijn gemaakt van stuifpoeder, dan dient een wachtperiode van minimaal 8
weken te worden ingelast voordat een bestrijding
met lokaas met succes kan worden ingezet.
Tapinoma-mieren zijn slim; zij vermijden de plekken waar eerder insecticiden zi jn toegepa st. ■

Deze tropische mieren voeden zich met koolhydraten en andere insecten. In hun nest bevinden zich
naast een groot aantal werksters ook een aanzienlijk
aantal koninginnen; de laatste zorgen voor het
voortbestaan van de soort. De werksters zijn 1,5 tot
2 mm lang, hun kop is zwart maar hun borststuk en
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Toelatingsnr.

Bestrijdingsmiddel

7814
10542
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Vervaldatum

Werking

Werkzame stoffen

Luxan mierendood extra

14/11/97

insecticide

propetamfos

Pinky ongediertespray

07/ 11/97

insecticide

deltamethrin

07/ 11/97

insecticide

deltamethrin

(voor tapijt en hond)
10516

Pinky vlooienpoeder

ctb

(voor honden en katten)
7653

Safrotin anti-mier

14/11/97

insecticide

propetamfos

8914

Timbypill

14/ 11/97

houtconservering

tributyltinoxide

10307

lnsekt-repellent 3535

28/11/97

repellent

ethyl 3-(n-n-butyl-n-acetyl) aminopropion
ethyl 3-(n -n-butyl-n-acetyl) aminopropion

10489

Kruidvat muggestick

28/ 11/97

repellent

10603

Sprigone tegen muizen

01/12/97

rodenticide

bromadio lon

9885

Xyladecor

08/ 12/97

houtconservering

azaconazole

10752

U-S

12/ 12/97

insecticide

propetàmfos

11281

Roxasect vlooienkiller

01/03/98

insecticide

N-octylbicyclohepteendicarboximide
S-methopreen
piperonylbutoxide
pyrethrinen

11171

Siphotrol S mand

01/03/98

insecticide

zie werkzame stoffen 11281

01/03/98

insecticide

zie werkzame stoffen 11281

09/03/98

repellent

diethyl-m-toteamide

+ interieurspray
11 235

Zodiac duo-om mand

+ interieurspray
9975

Vapona anti-mug stick

►

DIERPLAGEN Informa tie 2 • 1998

