In dit praktijkgeval is er naast het lokaas met bromadiolon voldoende alternatief voedsel voor de huismuizen aanwezig in de vorm van kippenvoer.
Muizen krijgen weliswaar een kleine hoeveelheid
van de werkzame stof binnen, maar deze kleine
dosis overleven ze.
Door naast het lokaas ook kippenkorrels te eten, krijgen de muizen de in de kippenkorrels aanwezige
vitamine K binnen. Vitamine K kan de werking van
de anticoagulanten, in dit geval bromadiolon, opheffen. De hoeveelheid bestri jdingsmiddel die de muizen binnenkrijgen is onvoldoende om hen te doden.

Zolang we de bestrijding van dierplagen deskundig,
zorgvuldig en volgens de spelregels aanpakken,
bereiken we drie belangrijke doelen:

Resistentie kan ontstaan doordat over een langere
periode kleine hoeveelheden vergiftigd lokaas worden
opgenomen, in combinatie met ander voedsel.

Zoals gezegd, was de aanleiding voor het bezoek van
de bioteclmicus een vliegenprobleem. De buurt had
herhaaldelijk geklaagd vanwege de overlast. De vliegen kwamen af op de kippenmest die achter de hallen in de open lucht opgeslagen lag en die als gevolg
van de hoge zomertemperaturen was gaan broeien.
Door de mest te mengen met daarvoor toegelaten
insecticiden en ook de wanden van de opslagsilo's te
behandelen, werd de vliegenplaag gereduceerd. Voorts
werd geadviseerd om de
opslag voortaan met fijnmazig horrengaas afte dekken. EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

A We werken resistentie tegen;
B We verlenen prima service aan een ieder die door

dierplagen wordt belaagd;
C We beperken het overmatige gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Goed voor het milieu !
Naschri~

ZORGVULDIG HANDELEN
Recentelijk is er door de vereniging van ongediertebestrijdingsbedrijven aan de bel getrokken omdat
naa r hun mening er te weinig werkzame stoffen
voorhanden zijn en resistentie een steeds grotere
bedreiging gaat vormen voor succesvolle bestrijdingsacties. Niet-geslaagde bestrijdingen en het ontstaan van resistentie zijn echter in veel gevallen primair het gevolg van een onzorgvuldige toepassing,
en niet van de (niet) in de handel verkrijgbare werkzame stof.

Voortgang kakkerlakbestrijding in Zeist
De grootscheepse bestrijdingsactie in de L-fla t begint zijn vntchten af te werpen. De residuele werking van Empire 20,
vooraf uitgebreid getest in de laboratoria van KAD Wageningen, stelt niet teleur. Na de bestrijding, die in
febntari/maart plaatsvond, heeft in juni een eerste inventarisatie plaatsgevonden met behulp van lijmvallen. Daaniit
valt op te maken dat op dat moment nog slechts in 4 à 5 % van de behandelde flatwoningen kakkerlakken aanwezig
zijn. Twee maanden later zijn deze woningen opnieuw geïnspecteerd. Kakkerlakken worden er niet meer gevangen .... In de volgende editie leest u de eindrapportage.
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SPECIALISTEN IN PLAAGDIERBESTRIJDIN G

Preventie en bestrijding van:
• ratten, muizen, kakkerlakken, vliegen etc.
• houtworm, huisboktor, zwammen
• vogelwering op gebouwen

Dommel 29

5422 VH Gemert

• vochtwering
• ontsmettingswerkzaamheden en hygiëne-onderzoek
• rapportage, advisering en voorlichting volgens HACCP
• werkzaam in horeca, voedingsmiddelenindustrie,

te lefoon (0492) 364 292
telefax (0492) 365 745

agrarische sector, zorgsector, gemeenten
• overname van gemeentelijke diensten

