Aandacht voor het binnenmilieu
Uitslag prijsvraag
In DIERPLAGEN 4 '98 is uw kennis wederom op de proef
gesteld. Op de achterpagina verscheen deze foto van een
insect dat graag huist in o.a. holle bomen en schoorstenen en dat een hekel heeft aan een zeeklimaat. Het
betreft hier de Vespra crabro die met zijn lengte
(4 tot 5 cm) tot de grootste Europese wespensoort ·
hoort. De hoornaar, zoals de Vespra crabrÓ in de volksmond genoemd wordt, gold voorheen als de meest
agressieve en strijdlustige onder de wespen; tegenwoordig valt hij zelfs onder natuurbescherming.
De sociale wespen en horzels horen tot de familie Vespidae en vallen onder de orde Hymenoptera,
waar ook o.a. de honingbijen onder ressorteren. De meeste familieleden van de Vespidae hebben
een werkersgroep en vormen voor de duur van één zomer een kolonie. Zowel de koningin als haar
werkers hebben een gifangel die naaldvormig is en niet in de huid achterblijft, zodat de wesp herhaaldelijk kan toeslaan. Een steek, ook die van de hoornaar, kan zeer pijnlijk zijn en is niet geheel
zonder gevaar. Uit de talrijke goede inzendingen is de heer van Ewijk (tuinonderhoud) te Houten
als winnaar uitgeloot. Hij heeft de boekenbon t.w.v. f 75,inmiddels ontvangen.
De wesp is in de loop der tijd een bron van
inspiratie voor namen en uitdrukkingen in het
taalgebruik geworden. Zo .kan iemand 'horendol' van het lawaai worden. Het eerste deel van
'hoorndol' is verwant met 'hoornaar' (grote
wesp) en 'horzel' (grote vlieg). En was het niet
Enrico Piaggio die in 1946 bij het zien van de
eerste schetsen voor een scooter opmerkte dat
het wel een wesp leek? Dat werd de geboorte van
een ijzersterke merknaam: la "Vespa".

Elk jaar organiseert groothandel en distributeur Riwa zogenaamde
J11fodage11 op verschillende locaties in het land. Het the11za van de RIWA
Infodagen 1999 luidt 'De l>i11ue11-nrilie1ulokter of de 011gedierte_bestrijder?'
Over dit t1u,111a wordeu, verspreid over de dag, divefse toespraken gello11de11.
Ingenieur J. T. de Jonge (zie ook pagina 11 van deze
uitgave) zal o.a. ingaan op de effectiviteit van preventie- en hygiëneaspecten. Wordt er, naast het
bestrijden van ongedierte, nog méér gevraagd' van
de ongediertebestrijder? H.B. Scharp, directeur van
Stichting Vakopleiding (SVO) Wageningen zal de
recente wijzigingen uiteen zetten m.b.t. de diplomaeisen en de verplichte, onafhankelijke vakbekwaamheidseisen voor bestrijdingsdeskundigen. Tussen de
lezingen door is volop gelegenheid voor standbezoek op de informatiemarkt.
De RIWA Infodagen zijn vrij toegankelijk voor allen
die uit hoofde van hun bedrijf of beroep geïnteresseerd zijn in de professionele ongediertebestrijding.
De RIWA Infodagen, die van 9.30 - 15.30 uur duren,
worden gehouden in:
Veldhoven (Koningshof)
13 april
Noordwijkerhout (Leeuwenhorst)
14 april
Zwolle (Chr. Hogeschool Windesheim) 15 april
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Empire 20 is een microgeïncapsuleerde insecticide op basis van
chloorpyrifos. Het middel heeft een langdurige werking tegen
kakkerlakken en andere kruipende insecten.
Bestrijdingsmiddel

Vervaldatum

Werking

Werkzame stoffen

4037

Tugon 30

01/01/99

insecticide

trichloorfon

5058

Luxan Parasect (vloeibaar)

01/01/99

insecticide

dimethoaat, fenitrothion
permethrin

Toelatingsnr.

Empire 20® is een geregistreerd handelsmerk van DowElanco_
7630

Permasect 25

15/12/98

insecticide

7815

Safrotin

06/11/98

insecticide

propetamfos
propetamfos

8553

Safrotin (stuif)

06/11/98

insecticide

9458

Mand- en tapijtspray

22/01/99

insecticide

vlooien/larven
9738

Slime-trol (rx 41)

piperonylbutoxide, propoxur,
tetramethrin

01/02/99

desinfectant

broomnitrostyreen,
methyleenbisthiocyanaat

9778

Slimicide (C 41)

01/02/99

desinfectant

broomnitrostyreen,
methyleenbisthiocyanaat

Slimicide (C 364)

01/02/99

desinfectant

broomnitrostyreen

10144

Busan 30

17/11/98

houtconservering

2-(thiocyanomethylthio) benzothiazole

10204

Xylamon houtwormdood tr 27/01/99

houtconservering

cyfluthrin

9779

10905

Paracide C (vloeibaar)

27/11/98

insecticide

cyfluthrin

11123

Specicare,

02/01/99

insecticide

methopreen, propoxur
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mand- & interieurspray
11215

Vitakraft tapijtspray

01/01/99

insecticide

piperonylbutoxide, pyrethrinen

11332

Zodiac duo:om pompspray

12/02/99

insecticide

S-methopreen, permethrin

11368

Peresal

01/01/99

desinfectant

perazijnzuur, waterstofperoxide
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